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1680 din 21 mai 2018          

       

 

   Anulează ANUNŢUL ADV1008422 /08.05.2018 

 

  

INVITAŢIE 

de participare la atribuirea contractului pentru achiziţia 

 

Denumire contract: Centrifugă cu răcire de viteză mare  1buc 

Cod CPV: 42931100-2 

Valoare estimată:  56.900,00 lei  fără TVA 

 

Descriere contract: Centrifugă de mare viteză  

Cu următoarele caracteristici: 

 Centrifugă de masă, de mare turaţie, cu refrigerare, pentru turaţii de 30.000 rpm; 

 Domeniu de viteză 100 – 30.000 rpm reglabilă;  

 Configurarea programelor de utilizare de către utilizator;  

 Microcontroller pentru ajustarea timpului, vitezei, temperaturii și a forței g; 

afișarea permanentă a valorilor setate şi actuale ale parametrilor enumerați, 

pentru monitorizare continuă a centrifugării;  

 Identificare automată a rotorului; 

 Taste luminate start, stop sau pentru deschidere capac;  

 Fereastră în capacul centrifugii pentru controlul extern al vitezei;  

 Posibilitate de prerăcire a rotoarelor în timpul staţionării, refrigerent R404a, 

(CFC-free);  

 Închiderea capacului se face motorizat;  

 Camera rotorului este din oţel inoxidabil;  

 Întrerupător pentru dezechilibru; 

 Posibilitatea utilizării unei game largi de rotoare de la cele pentru microtuburi 

până la o capacitate de 85 ml, inclusiv cu rotoare tip swing-out;  

 Răcire eficientă pentru temperaturi între –20 C - + 40 C. 

Rotoare: 

Rotor unghiular cu capac ermetic 24 x 1,5-2 ml, domeniu de viteză 1 -  20.000 RCF; 

Rotor unghiular cu capac ermetic 6 x 30 ml, domeniu de viteză 1 – 60.000 RCF; 

Rotor unghiular cu capac ermetic 6 x 80/85 ml, domeniu de viteză 1 – 25.000 RCF. 
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Accesorii: 

 Adaptor pentru 1 tub de 10 ml - 2 seturi; 

 Adaptor pentru 1 tub de cultură 50 ml – 2 seturi. 

Consumabile pentru testarea, verificarea și prima utilizare a centrifugii: 

- Tuburi 10 ml, rezistente la 60.000 RCF – 6 buc.; 

- Tuburi 30 ml, rezistente la 60.000 RCF – 6 buc.; 

- Tuburi 75-80 ml, rezistente la 25.000 RCF – 6 buc. 

4.5 Specificaţiile tehnice şi de calitate ale produsului ofertat trebuie susţinute 

obligatoriu de documentaţii şi fişe tehnice. 

4.6 Cerinţele tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu 

special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, 

sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca 

efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.  

Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea de ,,sau similar’’. 

 

Caracteristicile tehnice complete sunt cuprinse în CAIETUL DE SARCINI ce se 

poate descărca de pe site-ul institutului  www.itim-cj.ro  “Achiziţii 2018”. 

Caracteristicile tehnice conţinute în prezentul anunţ sunt minimale, obligatorii şi 

eliminatorii. Ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe sunt declarate neconforme 

potrivit prevederilor Art. 137, al.(3), litera a) din HG395/2016 - oferta „nu satisface în 

mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini”. 

          Condiţii de contract:  

DOCUMENTE ÎNSOŢITOARE 

a) Declaraţie de conformitate pentru produs; 

b) Certificat de garanţie; 

c) Manuale de utilizare şi întreţinere; 

d) Lista componentelor livrate. 

Termenul de garantie de minimum 2 ani. 

Termenul de livrare: 6 săptămâni de la negocierea din SEAP, cu posibilitate 

de livrare în avans. 

Livrare: Franco-Beneficiar INCDTIM Cluj, cu transport, punere in functiune si 

instruire personal. 

Conditiile de contractare sunt cuprinse in CAIETUL DE SARCINI ce se poate 

descarca de pe site-ul institutului  www.itim-cj.ro  “Achizitii 2018”. 

Termen de plata la 30 zile de la primirea facturii emisa in baza Procesului-verbal 

de punere in functiune si instruirea personalului operator al beneficiarului. 

 

         Conditii de participare:  
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Pot depune oferte persoane fizice sau juridice inregistrate la 

Registrul Oficiului Comertului, cuprinse in Catalogul E-licitatie.  

Ofertantului declarat castigator i se poate cere LISTA CU ECHIPAMENTELE 

SIMILARE FURNIZATE IN ULTIMII 3 ANI. 

Criterii de adjudecare: 

 Pretul cel mai scazut in conditiile satisfacerii tuturor cerintelor din Caietul de 

sarcini. 

Caracteristicile tehnice conţinute în prezentul anunt sunt minimale, obligatorii şi 

eliminatorii. Ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe sunt declarate neconforme 

potrivit prevederilor Art. 137, al.(3), litera a) din HG395/2016 - oferta „nu satisface în 

mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini”. 
 

Informatii suplimentare:  

Termenul de depunere a ofertelor:  24 mai 2018, ora 14:00. 

Caracteristeicile tehnice si conditiile de contractare sunt cuprinse in CAIETUL 

DE SARCINI ce se poate descarca de pe site-ul institutului  www.itim-cj.ro  

“Achizitii 2018”. 

Oferta se va transmite pe e-mail la adresa: dumitru.chincisan@itim-cj.ro ,  si 

oferta declarata castigatoare  se va publica in SEAP sub denumirea “Sistem de 

electroforeză proteine si acizi nucleici pentru INCDTIM Cluj”.  Relatii 

suplimentare se pot obtine la sediul Autoritatii contractante, Ing Dumitru 

CHINCISAN; tel. 0264-584037; mobil 0731-03.00.66. 

 

     

     Sef Compartiment Intern                Vizat Oficiul Juridic 

Specializat in Domeniul Achizitiilor    Drd. Mariana ANDREI 

       Ing. Dumitru CHINCISAN 
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