
Data postării:
10.03.2023

Termen limită:
16.03.2023

Anunț: Spălător pentru plăci cu 96 de godeuri - 1 bucată
Detalii: Achiziția are valoarea estimată de 43.300,00 lei. Valoarea nu conține TVA. Procedura aleasă

este achiziția directă. Modalitatea de atribuire: Contract de achiziții publice - Cod CPV:
39291000-8 Accesorii de spălătorie

Spălător pentru plăci cu 96 de godeuri:

Caracteristici tehnice minimale:
1. Configurat pentru spălarea atat a fâșii individuale („strip-uri”) cu 8 godeuri dar și a

microplăcilor cu până la 96 de godeuri inclusiv;
2. Permite atât spălarea completă cât și spălarea parțială a plăcilor;
3. Debitul fluidului trebuie să fie comandat prin acționarea unei seringi de tip „positive

displacement”;
4. Precizia de distribuire a lichidului trebuie să fie mai bună de 3% CV (Coeficient de

variație sub 3% în plăcile cu 96 de godeuri);
5. Volumul rezidual de lichid trebuie să fie mai mic de 4 μL per godeu (în plăcile cu 96 de

godeuri);
6. Intervalul volumelor de spălare trebuie să fie cel puțin între 25 μL până la 3.000 μL,

selectabil în incremente de cel mult 1μL;
7. Prezintă afișaj digital care sa permită crearea rapidă și intuitivă protocoalelor de lucru;
8. Numărul de cicluri de spălare trebuie să fie programabile (minim între 1 – 10 cicluri);
9. Permite agitarea microplăcilor de la câteva secunde până la de 30 minute cu minim 5

intensități;
10.Este echipat cu soft pentru creearea și/sau editarea protocoalelor personalizate; Softul

trebuie să includă rutine de întreținere automate, pre-programate, pentru o funcționare
fiabilă permanentă.

Echipamentul va fi livrat împreună cu:
11.Accesoriile necesare pentru funcționarea în condiții optime a echipamentului (de

exemplu: sistem de tuburi colectoare simultană pentru minim 8 godeuri; capac de
protecție; minim 2 sticle de minim 2L pentru soluțiile de spălare; minim o sticla de cel
puțin 2L pentru colectarea deșeurilor lichide, set complet de tubulatură de alimentare; kit
de curățare tuburi și filtru de protecție, set de tubulatură pentru deșeuri etc.)

12.Minim 1000 microplaci cu 96 godeuri, transparente, fund in forma de V cu capac,
volum minim 234 μL;

13.Minim 100 microplaci cu 96 godeuri, transparente, fund in forma de V cu capac, volum
minim 500 μL;

14.Minim 100 microplăci cu 12 godeuri, transparente, fund plat cu capac pentru culturile
celulare;

15.Minim 200 microplaci cu 96 godeuri, transparente, fund plat cu capac, volum minim
234 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
16.03.2023, 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).


