
  

Proiect finanţat printr-un Grant acordat de Islanda, Liechtenstein si Norvegia 
Proiectul “Sistem national de monitorizare pe termen lung a bioacumulării metalelor grele 

aeropurtate (BIOMONRO)” este sustinut în cadrul Programului RO04 – ”Reducerea Substantelor 
Periculoase”,  
Beneficiar: Institutul de Biologie Bucuresti al Academiei Române (IBB) 
Contract nr. 3452 din 19.05.2015 
Numărul de înregistrare în IBB: 1788 din 19.05.2015 
Acronim: BioMonRo 
Nr. Inreg. IBB: 2878/05.06.2016 

    APROBAT, 
                 DIRECTOR,  

                                                                                                                Dr. Dumitru T. Murariu 

                                                                                                        m.c. al Academiei Romane 

 
 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
PENTRU ACHIZITIA DIRECTA DE FURNIZARE OBIECTIVE 

MICROSCOP/STEREOMICROSCOP, SOFTURI PENTRU 
MICROSCOP/STEREOMICROSCOP, MICROMETRU PENTRU MICROSCOP ”, ÎN 
CADRUL PROIECTULUI “SISTEM NATIONAL DE MONITORIZARE PE TERMEN 
LUNG A BIOACUMULĂRII METALELOR GRELE AEROPURTATE (BIOMONRO)” 

 
 
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 Obiective 
microscop/stereomicroscop, softuri pentru microscop/stereomicroscop, micrometru pentru microscop, 
în cadrul Proiectului “Sistem national de monitorizare pe termen lung a bioacumulării metalelor 
grele aeropurtate (BIOMONRO)” – cod CPV 38519000-6-Diverse componente pentru 
microscoape, 38519200-8 -Obiective de microscop,  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 Obiective microscop/stereomicroscop, softuri pentru 
microscop/stereomicroscop, micrometru pentru microscop, în cadrul Proiectului “Sistem national de 
monitorizare pe termen lung a bioacumulării metalelor grele aeropurtate (BIOMONRO)” 
Cod CPV: 38519000-6-Diverse componente pentru microscoape 
                   38519200-8 -Obiective de microscop 
 
 



  

 
Valoarea estimată a achiziţiei: 90.416,67 lei fără TVA; 108.500lei cu TVA 
 

Denumire produs/date tehnice Cantitate Pret/buc 
fara TVA 

Pret total 
fara TVA 

Obiective microscop/stereomicroscop 10  5.000 50.000 

Objectiv tip N-Achroplan 5x/0.15 Ph1 M27 
(WD=12.0mm) compatibil cu microscop 
Axio Scope A1  

4   

Objectiv tip N-Achroplan 10x/0.25 Ph1 M27 
(WD=6.5mm) compatibil cu microscop Axio Scope A1  

1   

Objectiv tip N-Achroplan 2.5x/0.07 M27 compatibil cu 
microscop Axio Scope A1  

1   

Objectiv tip EC Plan-Neofluar 5x/0.16 M27 compatibil 
cu microscop Axio Scope A1  

2   

Objectiv tip Achromat S 0.3x FWD 236 mm compatibil 
cu stereomicroscop Stereo Discovery V8 

1   

Objectiv tip Achromat S 0.5x FWD 134 mm compatibil 
cu stereomicroscop Stereo Discovery V8 

1   

Softuri pentru microscop/stereomicroscop 6 5.000 30.000 

Software-modul pentru masuratori interactive 
compatibil cu software AxioVision LE 4.8.2.0. (  
Modulul trebuie sa permita măsurarea parametrilor 
morfologici prin contururi desenate interactiv: 
suprafata, perimetru, diametru, centrul de greutate, 
diametrul cercului (cu suprafața echivalentă), factor de 
formă circulară și altele/ Măsurarea valorii medii de gri 
sau culoare și deviația lor standard pentru contururile 
desenate interactive/ Minim 90 de parametri disponibili 
pentru măsurători interactive/ Configurarea tuturor 
instrumentelor de măsurare interactive astfel incat sa se 
vizualizeze doar parametrii doriti într-un tabel, listă și 
layer peste imaginea capturata/ Posibilitatea de a 
compara și aranja până la 12 imagini simultan/ 
Vizualizarea măsurătorilor atât în imagine cat și într-o 
foaie de calcul/ Export în format compatibil MS Excel) 

6   

Micrometru pentru microscop 5 2.083,33 10.416,65 

Micrometru pentru ocular, in cruce (10:100, d=21 mm) 
compatibil cu ocular microscop Axio Scope A1 / 
stereomicroscop Stereo Discovery V8 

3   



  

Micrometru pentru ocular, in cruce (10:100, d=26 mm) 
compatibil cu ocular microscop Axio Scope A1 / 
stereomicroscop Stereo Discovery V8 

2   

 
Procedura de atribuire: Achizitie Directa 
Modul de finalizare a achiziţiei: încheiere contract de furnizare. 
Documente de calificare solicitate: 

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 08.09.2016, ora 11.00 
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, 
Manager de Proiect, 
Sorin Stefănuț 
 
 
Manager Adjunct, 
Mihaela Constanța Ion 
 
 
Întocmit, 
Expert Achizitii, 
Monica Joițoiu 
 
 


