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Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași 
 

Compartimentul pentru Evaluarea și Asigurarea Calității 
 
Nr. înregistrare 23331/23.11.2017 

 
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 

Compartimentul pentru Evaluarea și Asigurarea Calității 
Adresa: Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 67, Iași 
Responsabil achiziție: Ing. Geanina Țiglă 
Telefon: 0232701209 
Email: geanina.tigla@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 

27.11.2017 ora 1000 și vor avea codul CPV 30192113-6. 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 
27.11.2017 ora 1130. Ofertele care nu vor fi vizualitate la aceasta data nu vor fi luate in 
considerare. 

 Ofertanții vor publica pretul 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, cu preturile unitare pentru fiecare produs din lot, la adresa de e-mail: 
geanina.tigla@tuiasi.ro în termen de maxim 2 zile de la inițierea procedurii de achiziție 
directă pe seap. 

 
1.4 Modul de elaborare a ofertei 

 Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele din lot. Este un singur lot. 
 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 termenul de livrare. 
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1.5 Prezentarea ofertei 
Limba de redactare a ofertei:                Română 
Moneda în care este exprimat prețul contractului:             Lei 
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:    15.12.2017 

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

sarcini: 
24/11/2017, ora: 1000  

 
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 30192113-6 

Materiale birotica aferente proiect FDI 
0067: 
1. hartie flipchart, top 50 coli, aprox. 
61*86cm, hartie alba de 70gr/mp cu 
microperforatii si 5 gauri, velina 
fata+verso – 1 buc, 
2. cartus cerneala epson C13T18164010, 
pachet cartuse cerneala C/M/Y/K, OEM – 
1 buc, 
3. cartus cerneala HP CH 564EE no. 
301XL color, OEM, 330 pag. – 1 buc 
4. cartus cerneala HP CH 563EE no. 
301XL black, OEM, 480 pag. – 1 buc 

1 set 461,00 
Pana la data de 

05.12.2017 

 
 

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. 
 

5. Garanția de bună execuție – nu este cazul 
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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 
 


