
  

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: 3711/07.11.2016 

    APROBAT, 
                 DIRECTOR,  

                                                                                                                Dr. Dumitru T. Murariu 
                                                                                                        m.c. al Academiei Romane 

 
 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
PENTRU ACHIZITIA DIRECTA DE FURNIZARE DE DIVERSE ACCESORII PENTRU 

DOTARE LABORATOR (PIPETE, PRODUSE DIN PLASTIC SI STICLARIE), 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 de diverse 
accesorii pentru dotare laborator (pipete, produse din plastic si sticlarie), în cadrul Proiectului 
“Sistem national de monitorizare pe termen lung a bioacumulării metalelor grele aeropurtate 
(BIOMONRO)” – cod CPV 38437000-7 - Pipete de laborator şi accesorii                                                     
                       33793000-5 /19520000-7-Sticlărie pentru laborator/Produse din plastic 
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 diverse accesorii pentru dotare laborator (pipete, produse din plastic si 
sticlarie), în cadrul Proiectului “Sistem national de monitorizare pe termen lung a bioacumulării 
metalelor grele aeropurtate (BIOMONRO)” 
Cod CPV: 38437000-7 - Pipete de laborator şi accesorii                                                     
                   33793000-5 /19520000-7-Sticlărie pentru laborator/Produse din plastic 
 
 

http://www.e-licitatie.ro/


  

Valoarea estimată a achiziţiei: 60.000 lei fără TVA; 72.000 lei cu TVA 
 
 Denumire produs/ specificatii 

tehnice 
Necesar UM Pret unitar in 

lei 
Pret total nr. 
buc solicitate 
(lei) 

1 
Eprubete conice gradate/tuburi 
falcon ,  cu capac filetat, 50 ml, cu 
fund de asezare 

2600 bucati 0,98 2548 

2 Eprubete conice gradate/tuburi 
falcon cu capac filetat, 15 ml 2100 bucati 0,9 1890 

3 
Suport pentru tuburi falcon de 
15ml, material PP(pentru eprubete 
cu d=18 mm), 2 etaje, 10 locuri 

20 bucati 28 560 

4 
Filtre seringa, sterile, PTFE, 
d=13mm, Millipore sau similar, 
porozitate 0,2um 

200 bucati 9,2 1840 

5 Tuburi PCR 0,2 mL  (certificate 
RN-ase and Dnase free) 11000 bucati 0,2 2200 

6 

Placi PCR din PP, 96 godeuri 
ridicate, 0.2 mL, cu semibordura 
(certificat "RN-ase and Dnase 
free") 

100 bucati 13,8 1380 

7 Covoras din silicon pentru placile 
PCR 100 bucati 16,84 1684 

8 

Cutie depozitare pentu placa PCR 
(PCR coolers rank ) 96 godeuri- 
indica depasirea temp de 7 ºC prin 
schimbarea culorii 

2 bucati 171,7 343,4 

9 Microtuburi Eppendorf, gradat, 
1.5 ml, cu capac 2000 bucati 0,05 100 

10 Tuburi Eppendorf 2mL 2000 bucati 0,08 160 

11 
Stative tuburi Eppendorf de 2ml 
pana la 0,2ml (tip Three-Tier 
Multi-Tube Racks) 

24 bucati 29,89 717,36 

12 Suport din PP pentru microtuburi, 
1.5 - 2 ml,  5 x 16 locuri 25 bucati 28 700 

13 

Microtuburi din polipropilena, cu 
capac insurubat si siligiu O-Ring, 
2.0 ml, cu baza de asezare, 
sterilizate, cu zona de etichetare,  

2000 bucati 0,62 1240 



  

14 

Varfuri de pipeta automata 
(compatibile cu pipetele automate 
eppendorf) 100-1000 µL, albastre, 
universale 

10000 bucati 0,16 1600 

15 

Varfuri de pippetă automata 
(compatibile cu pipetele automate 
eppendorf)  lungi (extra long ultra 
micro), 0.1 - 10 µl 

10000 bucati 0,07 700 

16 

Varfuri de pipeta automata 
(compatibile cu pipetele automate 
eppendorf),  2-200 µL, galbene, 
universale 

10000 bucati 0,09 900 

17 

Varfuri de pipeta, 0.1-10 µL, 
gradate, transparente, 96 bucati, in 
cutii (pe suport),compatibile cu 
pipetele automate eppendorf 

10 bucati 29,64 296,4 

18 

Varfuri de pipeta pe suport  2-200 
µL, (96 bucati), in cutii (pe 
suport), compatibile cu pipetele 
automate eppendorf 

4 bucati 29,44 117,76 

19 

Varfuri de pipeta pe suport 100-
1000 µL,  (96 bucati), cutii (pe 
suport), compatibile cu pipetele 
automate eppendorf 

4 bucati 29,99 119,96 

20 Varfuri de pipetă cu alezaj larg, 1 
- 200 µl 1000 bucati 0,31 310 

21 Varfuri de pipetă cu alezaj larg, 
100 - 1000 µl 1000 bucati 0,31 310 

22 

Varfuri de pipeta, 0.1-10 µL, 
gradate, transparente, lungime 
varf 34.1 mm, in cutii (pe suport) 
cu 96 varfuri 

10 bucati 29,64 296,4 

23 

Varfuri de pipeta, , cu filtru, 0.5-
10 µL, gradate, transparente, 
lungime varf 45.7 mm, in cutii (pe 
suport) cu 96 varfuri 

10 bucati 27,3 273 

24 

Varfuri de pipeta, cu filtru, 1-100 
µL, gradate, transparente, lungime 
varf 50.8 mm, in cutii (pe suport) 
cu 96 varfuri 

10 bucati 29,7 297 

25 

Varfuri de pipeta,  100-1000 µL, 
lungi, gradate, transparente, 
lungime varf 86.0 mm, in cutii (pe 
suport) cu 96 varfuri 

10 bucati 19,9 199 



  

26 Manusi nitril, marimea XS, fara 
pudra, (cutie de 100 bucați) 15 cutii 36 540 

27 
Manusi din niitril, Standard, 
marimea S, fara pudra,  (cutie de 
100 bucați) 

15 cutii 36 540 

28 
Manusi din nitril, Standard, 
marimea M, fara pudra, (cutie de 
100 bucați) 

15 cutii 36 540 

29 Manusi din nitril, marimea L, fara 
pudra,(cutie de 100 bucați) 15 cutii 36 540 

30 
Manusi din nitril, fara pudra mov 
–cat III Low Chemical resistant, 
masura  XS , (cutie de 100 bucați) 

15 cutii 118,3 1774,5 

31 
Manusi fine din latex, nepudrate, 
marime 5-6(XS), (cutie de 100 
bucați) 

20 cutii 64 1280 

32 Manusi fine din latex, nepudrate, 
marime S, (cutie de 100 bucați) 20 cutii 64 1280 

33 Manusi fine din latex, nepudrate, 
marime L, (cutie de 100 bucați) 20 cutii 64 1280 

34 
Masca chirurgicala de unica 
folosinta,cu 3 straturi cu prindere 
cu elastic dupa ureche 

1000 bucati 0,58 580 

35 Masca impotriva prafului fin, cu 
valva 100 bucati 9,6 960 

36 Masti medicale tip botnita fara 
filtru 500 bucati 2,6 1300 

37 Pahar Berzelius, forma joasa, 150 
ml 10 bucati 9,1 91 

38 Pahar Berzelius, forma joasa, 250 
ml 10 bucati 9,6 96 

39 Cana gradata, forma joasa, 1000 
ml 3 bucati 13,1 39,3 

40 seringi sterile 10 ml 100 bucati 0,83 83 

41 Seringi sterile 2 ml 100 bucati 0,41 41 

42 Saci autoclavabili,  400 x 780 
mm, 38 l 500 bucati 3,86 1930 

43 Pipete Pasteur, negradate, 400 bucati 0,28 112 



  

nesterile, 1.5 ml 

44 Pipeta Pasteur, 3 ml 500 bucati 0,14 70 

45 
Pipete serologice din polistiren, 
sterile, ambalate individual, 5 ml, 
gradatie 0.1 ml 

250 bucati 1,38 345 

46 Cutii Petri, 90 mm, aseptice 500 bucati 0,67 335 

47 Cutii Petri, 60 mm, sterile 1500 bucati 0,67 1005 

48 Spatula plastic autoclavabila 3 bucati 28 84 

49 Cilindru gradat, forma inalta, 
material PP,  500 ml 2 bucati 29,2 58,4 

50 Cilindru gradat, forma inalta, 
material PP, 250 ml 2 bucati 20,2 40,4 

51 Dispenser lame microscopie 1 bucati 118 118 

52 Cutie transport lame microscop de 
76x26 mm, 2 locuri, HDPE 30 bucati 5,9 177 

53 

Suport-raft pentru preparate lame 
de microscop (poate acomoda 5 
suporturi de lame, cu cleme cu 
zona de etichetare, stivuibile) 
compatibile cu suport/tava de 
depozitare lame microscopice 

3 bucati 230 690 

54 
Suport/tava pentru  lame 
microscop de 76x26 mm, cu 20 
locuri (compatibile cu suport/raft) 

40 bucati 47 1880 

55 

Containere/sticle cu gatul larg- 
69mm interior, din PVC, 
transparent, 1000 ml (cu capac 
inclus) 

16 bucati 15 240 

56 

Containere/sticle cu gatul larg- 
69mm interior, din PVC, 
transparent, 750 ml (cu capac 
inclus) 

20 bucati 14,1 282 

57 

Containere/sticle cu gatul larg- 
54mm interior, din PVC, 
transparent,  500 ml (cu capac 
inclus) 

20 bucati 11,6 232 

58 

Containere/sticle cu gatul larg- 
41mm interior, din PVC, 
transparent, 300 ml (cu capac 
inclus) 

45 bucati 7,66 344,7 



  

59 

Containere/sticle cu gatul larg- 
31mm interior, din PVC, 
transparent, 100 ml (cu capac 
inclus) 

48 bucati 4,92 236,16 

60 

Butoaie de depozitare cu gîtul 
larg-136mm interior, 3,6 L din 
HDPE, cu garnitura (cu capac 
inclus) 

1 bucati 77,3 77,3 

61 

Butoaie de depozitare cu gîtul 
larg-136mm interior, 6,4 L din 
HDPE, cu garnitura (cu capac 
inclus) 

1 bucati 93,9 93,9 

62 

Containere pentru specimene din 
PP cu capac cu filet etans, 20 ml, 
diametru 33mm (fara scurgeri de 
lichid pe langa filet, si rata de 
evaporare redusa) 

2000 bucati 0,73 1460 

63 

Containere pentru specimene din 
PP cu capac cu filet etans, 60 ml, 
diametru 45mm (fara scurgeri de 
lichid pe langa filet, si rata de 
evaporare redusa) 

500 bucati 1,17 585 

64 
Tava speciala de disectie din 
HDPE cu suport flexibil din PVC, 
dim aproximative 320X227 mm 

1 bucati 107 107 

65 
Tava speciala de disectie din 
HDPE cu suport flexibil din PVC, 
dim aproximative  363X273 mm 

1 bucati 146 146 

66 Rola de film subtire (6microni) 
din  Mylar pentru XRF  4 bucati 594 2376 

67 Rola de film subtire (6micron) din 
Polypropilena pentru XRF 4 bucati 779 3116 

68 

Cupe (celule cu capete deschise 
duble si doua inele identice de tip 
snap-on) pentru probe pentru 
XRF, polietilena, 18 mL, D 
exterior 40 mm 

100 bucati 6,89 689 

69 

Cupe (celule cu capete deschise 
duble si doua inele identice de tip 
snap-on) pentru probe pentru 
XRF, polietilena, 12 mL, D 
exterior 32 mm 

100 bucati 6,26 626 

 Pipete de laborator şi accesorii 3 bucati 3333,33 9.999,99 



  

 Pipete automate monocanal cu 
volum ajustabil, manuale, 
(de tip Finnpipette sau similar) 
pipetarea se realizeaza cu varfuri 
de unica folosinta adaptate;  
cu sistem de ejectare a varfului  
cu gama urmatoare de volum  
- 10μL -100 μL               -1buc 
- 200μL-2000μL (sau 200μL-
1000μL)                          -1buc 
- 1ml-5ml (sau 0.5 - 5mL)     -
1buc 
 

fiecare cu un set de 1000 de 
varfuri de acelasi volum,  
compatibile, simple (fara filtre) 

    

 
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 Financiara: Ofertantul trebuie să prezinte propunerea financiară. Tarifele sunt ferme şi nu se 
modifică pe toată durata de valabilitate a ofertei. 
Oferta Tehnica: Ofertantul va prezenta oferta tehnică în funcţie de specificatile tehnice din prezenta 
invitatie. Propunerea tehnică va conţine un comentariu, articol cu articol, al tuturor specificaţiilor 
tehnice conţinute în prezenta invitatie, prin care ofertantul va demonstra corespondenţa propunerii 
tehnice cu specificaţiile respective. 
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 10.11.2016, 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, 
Manager de Proiect, 
Sorin Stefănuț 
 

            Întocmit, 
Manager Adjunct,                                                                             Expert Achizitii, 
Mihaela Constanța Ion                                                                 Monica Joițoiu 
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