
 

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

 

 

Către: Operatorii economici interesaţi: 

 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” 

intentioneaza sa achizitioneze ”hotă verticală cu flux laminar” în cadrul Proiectului PN II  - 

TEXLECONS. 

Legislaţie aplicabilă: în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 din OUG nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, modalitatea de 

atribuire a contractului este achiziția directă prin publicarea unui anunț publicitar pe site-ul 

www.inpm.ro.  

Achiziţia va fi finalizată prin încheierea unui contract de prestări servicii (inclusiv montarea si punerea 

in functiune) cu durata de 2 (două) lunide la data semnării de către ambele părţi. 

Obiectul achiziţiei:”hotă verticală cu flux laminar” în cadrul Proiectului PN II  - TEXLECONS, Cod 

CPV:39141500-7 Hote de aspirare 

Cerințe tehnice: 
1. Model compact din oțel inox 

2. Panouri frontale din sticlă termică 

3. Suprafata interioară din oțel inoxidabil, cu colțuri rotunjite 

4. Suprafața de lucru din oțel inox 

5. Echipată cu filtru HEPA 

6. Ventilator cu motor controlat electronic pentru menținerea unei viteze constante a fluxului de 

aer 

7. Nivel de zgomot <60 dB 

8. Prevăzută cu lampă bactericidă UV 

9. Accesorii: masă de laborator (suport) pentru hotă 

Modul de finalizare a achiziţiei: încheierea unui contract de achiziţie publică. 

Durata contractului: 5 (cinci) luni de la data semnării de către ambele părţi 

Valoarea estimată a achiziţieifără TVAeste de 18.000 lei, echivalentul a 4.077,75(4.4142 lei la 

16.10.2015) 

Criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică de servicii: preţul cel mai scăzut pentru 

ofertele declarate admisibile. 

Data limită până la care se depun ofertele: 02.11.2015 

 

Ofertele vor fi redactate în limba română si se vor transmite la adresa autorităţii din Bucureşti, Bd. 

Ghencea nr. 35A, sectorul 6, codul 061692 - Secretariat, la nr. de fax 021.315.78.22 sau la adresa de e-

mail laboratorrcb@yahoo.com 

 

 

 


