
  

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 3997/23.11.2016 
 

      APROBAT, 
                 DIRECTOR,  

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

 
 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
PENTRU ACHIZITIA DIRECTA DE FURNIZARE ECHIPAMENTE DE PROTECTIE, 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 echipamente 
de protectie. 
Codul de clasificare CPV:  
18143000-3 – Echipamente de protectie 
18221100-5 – Pelerine impermeabile 
18223200-0 - Jachete 
18234000-8 - Pantaloni 
18812200-6 – Cizme de cauciuc 
18823000-4 – Incaltaminte pentru munte                   
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 echipamente de protectie. 
 
Valoarea estimată a achiziţiei: 42.011,67 lei fără TVA; 50.414 lei cu TVA 
 
 
 

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


  

Nr. 
crt 

Denumire 
produs 

Caracteristici UM Cantitate Pret/ buc 
fara TVA 

Pret total 
fara TVA 

1 Bocanci Pentru drumetii montane, trei 
sezoane 
-impermeabili 
-respirabili 
Fete din material mixt piele si 
material sintetic, rezistenta la 
abraziune/ cu membrana 
interioara impermeabila, 
respirabila  
Talpa confortabila cu buna 
aderenta. 
Modele pt femei si modele pentru 
barbati. 
Diverse marimi (35-47) 

buc 26 416,67 10.833,42 

2 Cizme 
neoprene 

Cizme tehnice, inalte, 
impermeabile, PVC sau cauciuc 
Inaltime pana aproape sub 
genunchi,  min 36 cm 
Talpa cu crampoane 
Brant de min 3mm grosime 
Culoare uni fara modele 
Diverse marimi (35-47) 

buc 26 166,67 4333,42 

3 Jacheta 
impermeabila 

Jacheta pentru drumetii la munte, 
material respirabil si rezistent la 
apa. 
Impermeabilitate de min 2000 
mm sau superior 
Jachetă interioară din fibră polar; 
gluga și mansete ajustabile 
Modele pt femei si modele pentru 
barbati. 
Culori in nuante negru, verde, 
albastru, maro, bej, gri, 
caramiziu, rosu inchis. Exclus 
nuante aprinse rosu mov galben, 
culori tip neon sau de avertizare. 
Diverse marimi (XS-XXL) 

buc 26 400 10.400 

4 Pantaloni Pantaloni lungi pentru drumeție 
din material elastic tip softshell, 
sau cu insertii tip softshell, 
hidrofob capacitate buna de 
aerisire. Cu cel putin 2 buzunare 
Modele pt femei si modele pentru 
barbati. 
Culori in nuante negru, verde, 
albastru, maro, bej, gri, 
caramiziu, rosu inchis. Exclus 
nuante aprinse rosu mov galben, 
culori tip neon sau de avertizare. 

buc 26 250 6.500 



  

Diverse marimi (XS-XXL) 
5 Pelerine ploaie Tip poncho lung-impermeabil din 

material rezistent la sfasiere 
Permite acoperirea unui rucsac de 
min 80l 
Gluga ajustabila, cusaturi etanse 
Diverse marimi (XS-XXL) 

buc 26 166,67 4.333,42 

6 Suprapantaloni Din material impermeabil si 
respirabil, rezistent la rupere 
Rezistenta la apa minim 2000mm 
Cusaturi etanse 
Modele pt femei si modele pentru 
barbati. 
Culori in nuante negru, verde, 
albastru, maro, bej, gri, 
caramiziu, rosu inchis. Exclus 
nuante aprinse rosu mov galben, 
culori tip neon sau de avertizare. 
Diverse marimi (XS-XXL) 

buc 26 215,83 5.611,58 

 
 
MARINI BOCANCI, CIZME, JAGHETE, PANTALONI, SUPRA-PANTALONI, PELERINE: 
11 bocanci femei (nr 36-1 buc, 37-3 buc, 37,5-2 buc, 38-2 buc, 39-2 buc, 40-1 buc) 
15 bocanci barbatesti (nr 41-2 buc, 42-2 buc, 43-5 buc, 44-4 buc, 45-1 buc, 46-1 buc) 
11 cizme femei sau unisex (nr 36-1 buc, 37-5 buc, 38-2 buc, 39-2 buc, 40-1 buc) 
15 cizme barbatesti sau unixex (nr 41-2 buc, 42-2 buc, 43-5 buc, 44-4 buc, 45-1 buc, 46-1 buc) 
11 jachete model pt femei ( xs-1 buc, s-2 buc, m-4 buc, l-3 buc, xl-1 buc) 
15 jachete model pt barbati (m-5 buc,  l-2 buc, xl- 5 buc, xxl-3 buc) 
11 pantaloni model pt femei ( xs- 2 buc, m- 6 buc, l- 2 buc, xl-1 buc) 
15 pantaloni model pt barbati (s-1 buc, m-5 buc, l-4 buc, xl-4 buc, xxl-1 buc) 
11 supra-pantaloni model pt femei ( xs- 2 buc, m- 5 buc, l- 4 buc) 
15 suprapantaloni model pt barbati (s-1 buc, m-4 buc, l-4 buc, xl-5 buc, xxl-1 buc) 
11 pelerine model pt femei sau unixex (s-3 buc, m-4 buc, l-3 buc, xl-1 buc) 
15 pelerine model pt barbati sau unisex (m-3 buc, l-3 buc, xl-7 buc, xxl-2 buc) 
 
 
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 25.11.2016, 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,              Întocmit, 
Manager de Proiect,                  Expert Achizitii,  
Sorin Stefănut                               Monica Joitoiu 
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