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INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
 
 

 Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi,  Direcţia Servicii Studenţeşti, vă invită să 
depuneţi o ofertă pentru atribuirea unui contract de cablu UTP  pentru infrastructura rețelelor de date. Invitaţiei de 
participare i se va ataşa caietul de sarcini. 
 

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: achiziție directă prin selecție de oferte cu 
finalizare electronică. 

Toate produsele si cantitatile specificate în caietul de sarcini constituie un singur lot. Se acceptă doar oferte 
pentru întregul lot. Compararea ofertelor se va face la valoarea întregului lot (valoarea întreagă a contractului). 

 

2. Sursa de finanţare a contractului: tarif cămin. 
 

3. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut. 
 

4. Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta: 30 zile (de la termenul limită de 
primire a ofertelor). 
 

5. Depunerea ofertei: 
5.1. Ofertele se depun pe suport de hârtie la adresa precizată la punctul 7, până la data de 27.09.2016, ora 10,00. 
5.2. Ofertanții au obligativitatea ca , odată cu depunerea ofertelor pe suport de hârtie, să publice oferta și în catalogul 
electronic SEAP, pe fiecare poziție în parte (www.e-licitație.ro). 
 

6. Modul de alcătuire a ofertei 
Oferta depusă trebuie să cuprindă: 
A) Propunerea tehnică 
Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele minime 

precizate în caietul de sarcini. 
B) Propunerea financiară  
Oferta scrisă trebuie să conţină preţuri unitare fără TVA. Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel 

încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţ precum şi la alte condiţii financiare şi 
comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică. 

Propunerea financiară se compune din următoarele documente: 
- Formularul de ofertă (cu valoarea totală). 
- Centralizatorul propunerii financiare. 
 

7. Adresa la care se depune oferta: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, str. Prof.dr.docent Dimitrie 
Mangeron nr. 67, Imobil T (Rectorat), parter, Registratură camera A-02 – ing. Mihaela Potângă. 

Oferta se va depune în plic sigilat, marcat cu adresa autorităţii contractante şi cu inscripţia: 
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași 
Direcţia Servicii Studenţeşti 
Achiziţie directă: ,,Cablu UTP - DSS” 

  
Director - Direcţia Servicii Studenţeşti 

Ing. Bogdan Budeanu 
 
 
 

Birou Tehnic - Direcţia Servicii Studenţeşti 
Ing. Monica Vlasov 

 
 



CAIET DE SARCINI 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și 
constituie ansamblul cerințelor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.  

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de 
la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică 
presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini, ofertarea de produse cu 
caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini, atrage descalificarea ofertantului. 

Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că anumite elemente ale specificațiilor tehnice 
din contract sunt inferioare sau nu corespund specificațiilor tehnice din propunerea tehnică, prevalează prevederile 
din propunerea tehnică, iar dacă anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor 
prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini. 

NOTĂ: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o 
marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru 
identificarea cu ușurință a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori 
economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de ”sau 
echivalent”. 

 
 1) Propunerea tehnică 

Tabel cu cantitățile estimate pentru materialele necesare pentru realizarea infrastructurii unei rețele de date 
în Căminul T18: 

Nr. 
crt. 

CPV Denumire U.M. Cant. 

1.  32421000-0 Cablu UTP, cat. 6, neecranat ml 16235 

 
FT1. Cablu UTP, cat. 6, neecranat  

- Frecvența maximă de operare: 250 MHz. 
- Conductor de Cu masiv,  4 perechi. 
- Se poate folosi în cadrul rețelelor de tip Gigabit Ethernet. 

Note:  
- La propunerea tehnică se va atașa fișa tehnică de la producător.  
- Se va preciza garanția tehnică. 

 

2) Condiţiile şi termenele de livrare 
Durata contaractului este: 35 de zile, începând de la data semnării contractului de către ambele părţi. 
Termenul de livrare este: maxim 4 zile, începând de la data semnării contractului de către ambele părţi. 
Durata contractului de 35 de zile include livrarea (maxim 4 zile), recepția, plata. 

 

3) Condiţiile de recepție 
Recepţia cantitativă și calitativă se va efectua la sediul Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi, 

Direcția Servicii Studențești, în prezenţa reprezentanţilor ambelor părţi.  
Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa şi, dacă este necesar, a respinge, nu va fi limitat sau amânat 

datorită faptului că produsele au fost inspectate sau testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al 
achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţie. 

 

4) Condiţiile şi termenele de plată 
Modalitatea de plată: după recepția calitativă și cantitativă a produselor, pe bază de factură fiscală în 

original. 
Termenul de plată: 30 zile de la recepția calitativă și cantitativă finală.  

 
Director - Direcţia Servicii Studenţeşti 

Ing. Bogdan Budeanu 
 

        Birou Tehnic - Direcţia Servicii Studenţeşti 
   Ing. Monica Vlasov 

 


