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Nr. 1136/17.04.2018 

                 

Anunţul publicitar Nr. ADV1002882 din 17.04.2018 

 

INVITAŢIE 

de participare la atribuirea contractului pentru achiziţia 

         

Manometru digital 

 

Denumire contract:   Manometru digital     -3 buc. 

 

          Cod CPV:  38425100-1 

          Valoare estimată:   3.000,00 lei/buc. 

 

   Descriere contract: 

 Manometru digital cu următoarele caracteristici tehnice: 

. Domeniu de măsurare -1...3 bar 

. Eroare maximă admisă ± 0,1 %FS 

. Temperatura de operare -10...60 °C 

. Autonom (cu baterie) 

. Posibilitate de alimentare cu sursă externă 12-24 Vdc 

. Afişare pe ecran digital 

. Posibilitate înregistrare de date (presiune şi temperatură) – DA (în memorie internă) 

. Racord de conectare G 1/4" 

. Garnitura Viton 

. Software de configurare şi înregistrare date 

. Interfaţă date RS 485 

. Port comunicare serială RS 232 

. Corp senzor – oţel inoxidabil 

 

          Conditii de contract:  

Caracteristeicile tehnice şi condiţiile de contractare sunt cuprinse în CAIETUL 

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

“Achizitii 2018”. 

Termenul de livrare: 5 săptămâni de la comanda din SEAP, cu posibilitate de 

livrare în avans. 

http://www.itim-cj.ro/
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Termen de plată la 30 zile de la primirea facturii emisă în baza Procesului-verbal 

de punere în funcţiune şi instruirea personalului. 

 

         Condiţii de participare:  

Pot depune oferte persoane fizice sau juridice înregistrate la Registrul Oficiului 

Comerţului, cuprinse în Catalogul E-licitatie.  

Ofertantului declarat câştigător i se poate cere LISTA CU ECHIPAMENTELE 

SIMILARE FURNIZATE ÎN ULTIMII 3 ANI. 

 

Criterii de adjudecare: 

 Preţul cel mai scăzut în condiţiile satisfacerii tuturor cerinţelor din Caietul de 

sarcini. 
 

Informaţii suplimentare:  

Termenul de depunere a ofertelor:  20 aprilie 2018, ora 14:00. 

Caracteristeicile tehnice şi condiţiile de contractare sunt cuprinse în CAIETUL 

DE SARCINI ce se poate descarcă 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 , şi 

oferta declarată câştigătoare  se va publica în SEAP sub denumirea “Manometru 

digital”.  Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Autorităţii contractante, Ing. 

Dumitru CHINCIŞAN; tel. 0264-584037; mobil 0731-03.00.66. 

     

     Sef Compartiment Intern                Vizat Oficiul Juridic 

Specializat în Domeniul Achiziţiilor    Drd. Mariana ANDREI 

       Ing. Dumitru CHINCIŞAN 
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