
Data postării:
13.03.2023

Termen limită:
17.03.2023

Anunț: Ultracongelator - 1 bucată
Detalii: Achiziția are valoarea estimată de 112000,00 lei. Valoarea nu conține TVA. Procedura

aleasă este achiziția directă. Modalitatea de atribuire: Contract de achiziții publice - Cod
CPV: 39711100-0 Frigidere şi congelatoare.

Ultracongelator:

Caracteristici tehnice minimale:
1. Capacitate, volum interior: min 500 litri;
2. Prezintă minim 4 compartimente independente de stocare, cu usa interioara izolanta

plina din polistiren (sau echivalent);
3. Vertical;
4. Prezintă temperatură reglabilă, domeniu de temperatură cel puțin între -50ºC la -80

ºC;
5. Este echipat cu agent de refrigerare natural;
6. Este echipat cu port cu autodezgheț pentru egalizarea presiunii ceea ce permite

deschiderea ușoară a ușii în intervale scurte de timp;
7. Prezintă ecran tactil/touchscreen ce permite vizualizarea și setarea tuturor parametrilor

(afișarea temperaturii reale, minime și maxime pe parcursul unei zi, în grade ⁰C/⁰F;
afișarea graficului evoluției temperaturii din interior într-un interval ce poate fi setat
între 2-5 ore; vizualizarea și înregistrarea datelor cu privire la variațiile de tensiune
din rețeaua electrică, etc.);

8. Prezintă semnale acustice și vizuale pentru situații de urgență, spre exemplu:
întreruperea alimentării cu energie electrică, supraâncălzire, condiții corespunzătoare
din încăpere pentru funcționarea echipamentului,  etc;

9. Este echipat cu compresoare cu viteza variabilă pentru recuperarea rapidă a
temperaturii și consum redus de energie (mai puțin de 8 kWh/zi);

10.Prezintă posibilitatea de a seta minim două moduri diferite de operare (de exemplu:
modul economic (pentru un consum de energie redus fără a afecta puterea/
temperatura interioară) utilizat pentru perioadele cand ușa nu este accesată pentru un
timp îndelungat și modul de performanță ridicată utilizat atunci cand ușa este deschisă
la intervale mici de timp;

11.Posibilitatea de avertizare a operatorului cu privire la necesitatea operațiunilor de
mentenanță (schimbarea filtrelor, revizii periodice).

Va fi livrat împreună cu accesoriile necesare stocării compușilor:
1. Minim 1200 microplaci cu 96  godeuri, transparente, fund plat cu capac;
2. Minim 350 microplaci cu 96 godeuri, negre, fund plat pentru citirea de jos, cu capac;
3. Minim 375 microplaci cu 12 godeuri, transparente, fund plat cu capac pt microscop;
4. Minim  2000 de tuburi cu capac de 5 mL;
5. Minim 2 role parafilm;
6. Minim un suport pentru tuburi de 5 mL;
7. Minim un suport pentru tuburi de 50 mL.

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 17.03.2023, 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).


