
                                                                                                                                 

Proiect finanţat printr-un Grant acordat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia 
Proiectul “Strategii de restaurare a ecosistemelor de turbărie degradate din România (PeatRO)”, este 
susținut în cadrul Programului RO02 – ” Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor” 
Beneficiar: Institutul de Biologie București al Academiei Române (IBB) 
Contract nr. 4770/GLG/24.06.2015 
Numărul de înregistrare în IBB: 2339 din 25.06.2015 
Acronim: PeatRo 
Nr Inreg IBB 552/02.03.2017 
 

      APROBAT, 
                 DIRECTOR,  

                                                                                                                Dr. Dumitru T. Murariu 

                                                                                                        m.c. al Academiei Romane 
 

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
PENTRU ACHIZITIA DIRECTA DE FURNIZARE CRIOTOM, ÎN CADRUL 

PROIECTULUI “STRATEGII DE RESTAURARE A ECOSISTEMELOR DE TURBĂRIE 
DEGRADATE DIN ROMÂNIA (PEATRO) 

 
 
Institutul de Biologie Bucuresti al Academiei Române (IBB) in calitate de autoritate contractanta 
va invita sa depuneti oferta in cadrul procedurii de atribuire a contractului de furnizare CRIOTOM. 
Codul de clasificare CPV:  
38434540-3-Echipament biomedical  
Procedura utilizata – Achizitie directa 
Criteriul de atribuire 
Criteriul de atribuire ales pentru aceasta procedura este pretul cel mai scazut in conditiile respectarii 
cerintelor descrise in prezenta invitatie. Atribuirea se va face prin selectarea ofertei din catalogul de 
produse/ servicii/ lucrari publicate in SEAP, la adresa www.e-licitatie.ro, in termen de 3 zile de la 
primirea comunicarii. Ofertantul se va asigura ca este inregistrat in SEAP, iar certificatul sau este 
valabil la data atribuirii. In oferta de pret vor fi incluse toate cheltuielile privind livrarea produselor 
ofertate. 
Livrarea se va face la sediul autoritatii contractate. 
Plata se va face in termen de maxim 30 de zile, dupa receptia produselor, in baza contractului, 
comenzii si facturii. 
 
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la data limită de depunere a 
ofertei. 
Obiectul achiziţiei: furnizare CRIOTOM. 
Valoarea estimată a achiziţiei: 75.630,25 lei fără TVA; 90.000 lei cu TVA 

Nr. 
crt 

Denumire produs UM Cantitate Pret total 
fara TVA 

1 CRIOTOM rotativ semi-automat cu urmatoarele 
caracteristici minime: 

- Compresor dual pentru inghetare rapida  (minim  - 
40˚C) 

-  Dezghetare automata  
-  Sistem de decontaminare UV 
- Microtom incapsulat 

Buc 1 75.630,25 



                                                                                                                                 

-  Sistem de comanda si programare cu display  
- Suport pentru lame, cu unghi de taiere ajustabil  
- temperatura ajustabila in criocamera de minim - 35˚C 
- compartiment de racire pentru minim 6 probe 
- Grosime de sectionare: 1-100 µm  
- Rezolutie de sectionare selectabila intre 1- 10µm  
- Deplasarea pe verticala: minim 40 mm 

- Deplasarea pe orizontala (fata-spate): mimin 20 mm  
- Permite sectionarea de probe cu grosimea  de 50 mm 
- Unghi de sectionare regabil  
- Orientarea specimenului: 80 (pe axele X, Y, Z) 
- Deplasarea electrica a specimenului mod rapid si  mod 

lent 
- accesorii incluse (seturi lame - disposable blades  extra 

durable -,  ulei criostat, mediu de inludere a tesuturilor 
pentru criosectiuni, holdere pentru lame, set de discuri 
pentru specimene de diverse dimensiuni, pensule 
pentru manipularea sectiunilor) 

- Alimentare: 230V / 50Hz 
Garantie minim 2 an 
Se va asigura instalarea (inclusiv descarcarea si amplasarea), 
asistența tehnică, instruire personal, service. 

 
Procedura de atribuire: Achizitie Directa 
Modul de finalizare a achiziţiei: încheiere contract de furnizare. 
Documente de calificare solicitate: 
� Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea  nr. 98/2016; 
� Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea  nr. 98/2016; 
� Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea  nr. 98/2016; 
� Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de la art. 58-63 din Legea nr. 98/2016. 
Lipsa depunerii oricărui document dintre cele solicitate mai sus atrage descalificarea ofertantului din 
cadrul procedurii. 
Oferta va conţine: 
Documentele de calificare 
Oferta Tehnico-Financiara: Ofertantul trebuie să prezinte propunerea tehnico-financiara, tarifele 
sunt ferme şi nu se modifică pe toată durata de valabilitate a ofertei. 
Modul de întocmire a ofertei 
Documentele se întocmesc într-un singur exemplar şi se introduc într-un plic exterior, închis şi 
netransparent. 
Conditii de transmitere a ofertei: IBB- Secretariat, Splaiul Indepedentei nr. 296, sector 6, 
Bucureşti, cod poştal 060031, pana la data de 09.03.2017, ora 12,00. 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la numărul de telefon: 0740.193.226, persoana de 
contact – Monica Joitoiu, Expert Achizitii, e-mail: monica.joitoiu@ibiol.ro.  
 
Avizat,              Întocmit, 
Manager de Proiect,                  Expert Achizitii,  
Sorin Stefănut                               Monica Joitoiu 
 
 
 


