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Anunț Agitator de plăci cu termostat - 2 bucăți
Detalii

Achiziția are valoarea estimată de 11.664,00 lei. Valoarea nu conține TVA.
Procedura aleasă este achiziția directă. Modalitatea de atribuire: Contract de achiziții
publice - Cod CPV: 38436000-0 Agitatoare şi accesorii.

Agitator de plăci cu termostat:

Caracteristici tehnice minimale:

1. Proiectat pentru agitarea și termostatarea a 4 microplăci standard, cu 96/384 de
godeuri;

2. Prezintă funcționalitate dublă: a unui incubator și a unui agitator pentru
microplăci;

3. Prezintă afișaj digital luminos pentru afișarea parametrilor cheie de funcționare:
temperatură (⁰C/⁰F), viteză (RPM) și timp (hh:mm);

4. Permite setarea/controlul temperaturii într-un interval de cel puțin de la 3°C
peste mediul ambiant până la 70°C;

5. Permite menținerea uniformității temperaturii de maxim ±0,3°C în toate cele 4
poziții ale plăcilor;

6. Permite agitarea (controlată de microprocesor) ușoară sau intensivă (“pulse
mode” sau o tehnologie echivalentă) a probei;

7. Permite reglarea vitezei: interval de control al vitezei 200-1.200 RPM sau
superior;

8. Este echipat cu motor fără perii, fără întreținere care îl ajută să funcționeze
silențios pentru o perioadă lungă de timp;

9. Este echipat cu capac;
10. Este echipat cu un mecanism care stabilizează microplăcile în timpul agitării și

de asemenea un mecanism de contrabalansare care asigură o agitare uniformă
pentru toate cele 4 plăci.

Echipamentul va fi livrat împreună cu:

1. Un minivortex utilizat pentru vortexare rapidă, cu performanțe ridicate în viteză,
fiabilitate și siguranță a tuburilor și fiolelor cu diametrul de până la 30 mm. Este
echipat cu motor fără perii pentru siguranță, accelerare rapidă și întreținere
redusă. Prezintă viteze orbitale de cel puțin 4.500 RPM.

2. Minim două pipete monocanal cu volum de transfer variabil între 10-100 μL.

Informații
suplimentare

Ofertele exprimate ferm în lei fără TVA (cu evidențierea distinctă a TVA) și în
măsura posibilității, semnate electronic (cu semnătura electronică extinsă) pot fi
trimise până pe data de 14.03.2023, ora 1600 prin e-mail:
achizitii@acad-icht.tm.edu.ro sau fax: +40-256-491824.
Pentru informații suplimentare puteți contacta personalul din cadrul
compartimentului de achiziții publice prin e-mail: achizitii@acad-icht.tm.edu.ro.
Finalizarea achiziției se va realiza prin utilizarea Catalogului electronic pus la
dispoziție de Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).


