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Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași 
 

Departamentul pentru Evaluarea și Asigurarea Calității 
 
Nr. înregistrare 15515 / 01.09.2017 

Aprobat 
Rector, 

Prof.univ.dr.ing. Dan Cașcaval 
 

 
 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
 

 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași invită operatorii economici interesați să 

depună ofertă pentru achiziția de Materiale aferente Proiect CNFIS-FDI-2017-0067. 
 
 

 
1. Informații generale 

 

1.1 Achizitor 
Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași 

Departamentul pentru Evaluarea și Asigurarea Calității 
Adresa: Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 67, Iași 
Responsabil achiziție: Ing. Geanina Țiglă 
Telefon: 0232701209 
Email: dam@tex.tuiasi.ro 
 

1.2 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate 
  www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice 

 
1.3 Depunerea ofertelor  
 Ofertele se vor publica exclusiv pe site-ul www.e-licitatie.ro până pe data de 

06.09.2017 ora 1100 și vor avea codurile CPV precizate la punctul 2.3. Denumirea achiziției 
publicată pe SEAP va avea obligatoriu terminatia FDI 0067. Ofertele care nu au aceasta 
terminatie risca sa nu fie luate in considerare. Autoritatea contracantă va demara achiziția 
în data de 06.09.2017 ora 1200. Ofertele care nu vor putea fi vizualizate pe SEAP pana la 
data de 06.09.2017 ora 1200 nu vor fi luate in consideratie. 

 Ofertanții vor publica pretul pe bucata, in cazul produselor de  acelasi tip, respectiv pretul 
pe set, in cazul produselor de mai multe tipuri ce fac parte din acelasi lot. De ex., in cazul 
Sistem desktop – lot1, s-au solicitat 2 bucati, ofertantul va publica pretul pe bucata. In cazul 
lotului3 – sistem videoproiectie, lot ce contine mai multe tipuri de produse, pretul va fi pe 
set. 

  Ofertele transmise doar pe e-mail nu vor fi luate in considerare. Ofertantul, cu care s-a 
inițiat procedura de achiziție directă pe seap, va transmite oferta tehnico-economică 
detaliată la adresa de e-mail: dam@tex.tuiasi.ro în termen de maxim 2 zile de la inițierea 
procedurii de achiziție directă pe seap – daca este cazul. 

 
1.4 Modul de elaborare a ofertei 

 Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele din lot. Sunt 4 loturi. 
 Propunerea tehnico-financiară 

Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta sa respecte în 
totalitate cerințele prevazute la punctul 2.3 si sa furnizeze toate informatiile solicitate cu 
privire la preț, producator, model, precum şi la alte condiții financiare şi comerciale 
legate de obiectul contractului de achiziție publică. Ofertantul va specifica în mod 
obligatoriu garantia tehnica si termenul de livrare. 
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1.4 Prezentarea ofertei 
Limba de redactare a ofertei:                Română 
Moneda în care este exprimat prețul contractului:             Lei 
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:    30.09.2017 

  
1.5  Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/caietul de 

sarcini: 
04/09/2017, ora: 1300  

 
2. Obiectul contractului 

 

2.1 Tip contract: 

Lucrări  ☐; 
Produse ; 

Servicii ☐; 
 

2.2 Denumire contract / achizitie:  
Materiale aferente Proiect CNFIS-FDI-2017-0067. 
 

2.3 Descrierea contractului 

Nr. 
Crt. 

Nr. lot Cod CPV Denumire produs/caracteristici Cant 

Valoarea 
estimativă a 
contractului 

Lei fara TVA 

Termen de 
livrare 

1 Lot 1 30213000-5 

Sistem desktop Fujitsu ESPRIMO 
P556/2/E85+ aferent proiect FDI 0067 
Intel Core i3-7100, 4GB DDR4-2400, HDD 
SATA III 500GB 7.2k, DVD-RW, sursa de 
alimentare 280 Watt, eficienta 85%, mouse si 
tastatura incluse, sistem de operare - Windows 
10, Monitor: 21.5" LED, 1920x1080, 5ms, 
200cd/mp, Garantie: minim 12 luni 

2 buc 4.200,00 maxim 30 zile 

2 Lot 2 30121100-4 

Multifunctional laser A4 monocrom 
Canon MF416DW aferent proiect FDI 
0067  
Copiator /Imprimanta /Scan color/Fax, duplex 
automat, Interfață conectare: USB 2.0, rețea, 
wireless, Volum de lucru: 50000 pagini/lună, 
Tava alimentare: 250 coli standard, Tava 
output: 150 coli, DADF: 50 coli, Memorie: 
1GB  
Imprimanta: viteza de copiere: 33 ppm,  
rezoluție:  600 x 600 dpi, prima pagina: 6.3 s. 
Copiator: viteza de copiere: 33 cpm,  rezoluție:  
600 x 600 dpi, zoom: 25 – 400 % 
Scanner: rezoluție: 600x600 dpi optic 
(9600x9600 enhanced), scanare color, 24 bit, 
256 nivele gri 
Fax: viteza de transmisie: 33 kbps,  rezoluție: 
200x100 dpi – 400x400 dpi, memorie: 512 
pagini, apelare rapidă: 280 numere, transmitere 
/ recepționare fax față-verso 
Consumabile: cartus starter si cartus toner 
suplimentar OEM de 6400 pagini incluse, 
cabluri conectare incluse. 
Garantie 12 luni. Instalare si instruire gratuite.

1 buc 2.100,00 maxim 30 zile 

3 Lot 3 38652120-7 

Sistem videoproiectie aferent proiect 
FDI 0067 
1. Videoproiector OPTOMA W331, 3D, 
Rezolutie nativa: 1280 x 800 pixeli; 
Luminozitate: 3300 ANSI lumeni; Contrast 
(normal): 22000:1; Distanta proiectie 1 - 12 m; 

1 set 2.100,00 maxim 30 zile 
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Raport zoom (optic): 1,1 : 1; Durata viata 
lampa (mod norml/standard): 5000 h; Nivel 
zgomot (mod eco): 29 dB; Difuzoare (boxe): 2 
buc; Telecomanda inclusa; Cablu de 
alimentare, Baterii, Cablu D-Sub 15-pini, 
Garantie: minim 12 luni 
2. Ecran proiectie 180 x 180 cm, cu 
trepied; dimensiuni suprafata proiectie: minim 
175 x 175 cm; raport de aspect: 1:1, 4:3 
(SVGA/XGA), 16:9 (Full HD), 16:10 
(WXGA); Culoare suprafata: Alb mat; Cadre 
negre (cresc raportul de contrast perceput); 
Carcasa metalica; Poate fi utilizat cu lumina 
puternica de fundal; Maner ergonomic pentru 
transport si reglare pe inaltime; Inaltime 
ajustabila: aprox. 230-259cm; Unghi larg de 
vizualizare: minim 75° (D/S); Actionare: 
Manuala. Garantie: minim 12 luni

4 Lot 4 30125110-5 

Materiale birotica aferente proiect FDI 
0067: 
1. flipchart magnetic, 70x100 cm, 
inaltime ajustabila, clema prindere hartie – 
1 buc, 
2. hartie copiator DoubleA A4, 500 coli / 
top, clasa A – 49 topuri, 
3. biblioraft plastifiat Herlitz A4, din 
carton 2,0 mm grosime, coperta exterioara 
din PVC sau PP, culoare: verde, coperta 
interioara din hartie satinata GRI deschis, 
inel rotund, inele ovale pe coperta 
superioara, mecanism cu levier 7,5cm, 
buzunar din plastic pentru etichete 
interschimbabile, margine metalica pentru 
protective – 20 buc, 
4. dosar plastic A4 Noki, 2 perforatii, cu 
alonja extratare in interior pentru 
indosarierea documentelor, capacitate de 
indosariere 180 coli A4, eticheta 
interschimbabila, perforatii exterioare 
pentru arhivare in bibliorafturi, coperta 
fata transparenta, coperta spate colorata – 
20 buc,  
5. cartus toner canon CRG719H, pentru 
multifunctional MF5980dw, OEM, 6400 
pag. 
6. cartus toner canon CRG703, OEM, 
2500 pag. 

1 set 2.320,00 maxim 10 zile 

 
 

2.4 Sursa de finanțare: 
Proiect CNFIS-FDI-2017-0067 
  
2.5 Locul de livrare a produselor: 
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași – Rectorat – Corp T, Str. Prof.dr.docent Dimitrie 
Mangeron nr. 67. 
 
3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică: 
Achiziție directă  
 
4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei 

câștigătoare 
Prețul cel mai scăzut, cu respectarea caracteristicilor tehnice. 
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5. Garanția de bună execuție – nu este cazul 
 

6. Plata prețului contractului  
Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 
zile de la recepție, în baza facturii fiscale, contractului de achiziție și a notei de recepție. Prețul 
contractului nu se actualizează. 
 

7.  Anunț de atribuire 
În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de 

internet www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunț de atribuire în termen de 15 zile de la 
data încheierii contractului. 
 
 
 
 
 
 

Director proiect CNFIS-FDI-2017-0067, 

Prof.dr.ing. Sărmășanu-Chihai Constantin 

Responsabil achizitii proiect CNFIS-FDI-2017-0067 

Ing. Geanina Țiglă 
 


