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Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi 
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată 

Nr. înregistrare 563 IEEI /30.06.2017 
   Aprobat,  
   Decan, 

Prof.univ.dr.ing.Temneanu Marinel 
 
 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
 

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi – Facultatea de Inginerie Electrică, 

Energetică şi Informatică Aplicată invită operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru 

atribuirea contractului/comenzii de achiziţie publică „ Multimetre digitale ” 
1. Informaţii generale 
1.1 Achizitor 

        Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi 
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată 
Adresa: str.prof.dr.docent „Dimitrie Mangeron” nr.67 
Responsabil achiziţie: Popovici Cristina 

Telefon: 0232/278680 int.1116 
Email: cristina.popovici@tuiasi.ro 
 

1.2 Publicarea invitaţiei de participare şi a documentelor anexate 
  www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice 
1.3 Depunerea ofertelor  
Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro, în Catalogul de produse din 
Procedura de atribuire: Cumpărări Directe, până pe data de 07.07.2017, ora 11,00 la 
codul CPV din invitaţia de participare publicată pe site-ul universităţii 
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice.  
1.3.1 În Catalogul AD din SEAP se va introduce lotul ofertat, cu denumirea şi codul 
CPV, astfel: 
LOT1-MULTIMETRE_DIGITALE_IEEI, Cod CPV: 38341300-0. 
1.3.2 Oferta tehnico-economică detaliată se va depune pe adresa de e-mail: 
cristina.popovici@tuiasi.ro  până pe data de 07.07.2017, ora 11.00.  

 
1.4 Modul de elaborare a ofertei 

� Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele şi serviciile 
specificate in invitatia de participare.  

� Propunerea tehnico-financiară 
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta sa respecte în 
totalitate cerinţele prevazute în invitatia de participare si sa furnizeze toate informatiile 
solicitate cu privire la oferta tehnică precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale 
legate de obiectul contractului de achiziţie publică. Oferta depusă trebuie să 
îndeplinească în totalitate specificaţiile tehnice minime obligatorii, dupa cum au fost 
acestea stabilite in invitatia de participare. 

1.4  Prezentarea ofertei 
Limba de redactare a ofertei:                Română 

Moneda în care este exprimat preţul contractul/comenzii:             Lei 

Perioada minimă de valabilitate a ofertei:    60 de zile 

2. Obiectul contractului 
2.1 Tip contract: furnizare produse 
2.2 Denumire contract: Multimetre digitale 
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2.3 Descrierea contractului : 

Nr. 

Crt. 
Cod CPV 

Denumire 

produs 
Cant. U/M Specificaţii tehnice 

Perioada 

de 

garantie  

0 2 3 4 5 6 7 

 
 
1 

 

38341300-0 
Multimetre 

digitale 
8 buc 

• caracteristici tehnice: 
 
Multimetre pentru măsurare tensiune, 
curent, rezistenţă 
Game de măsură :  
tensiune DC 200mV/ 2V / 20 V / 
200V/1000V                                               
AC 2 V / 20 V / 200 V / 750 V curent DC 
20 mA  / 200 mA / 20A 
AC 20 mA / 200 mA / 20 A 
rezistenţe 200 Ω / 2 k Ω / 20 kΩ / 200 kΩ 
Descriere: 
Afişaj LCD: 54×60mm 1999 (3

1/2
 digiti) 

Tensiune DC: 200 mV / 20V / 200V ± 
(0,5%+1) 1000V ± (0,8%+2) 
Tensiune AC: 2V / 200V ± (0,8%+3) 
1000V ± (1,2%+3) 
Curent DC: 2mA ± (0,8%+1) 200mA ± 
(1,5%+1) 20A ± (2,0%+5) 
Curent AC: 2mA ± (1,0%+3) 200mA ± 
(1,8%+3) 20A ± (3,0%+5) 
Rezistenţa: 200Ω ± (0,8%+3) 2kΩ / 200kΩ 
/ 2MΩ ± (0,8%+1) 20MΩ ± (1,0%+5) 
Capacitate: 20nF / 200nF / 2µF ± 
(2,5%+5) 100µF ± (5,0%+4) 
Inductanţa: 2mH / 20mH / 200mH ± (2,0% 
+ 10) 20H ± (3,0%+10) 
Verificarea continuităţii cu buzzer. 
Verificarea diodelor. 
Verificarea tranzistoarelor (hFE) 
Memorarea datelor 
Afişare Full Icon 
Deconectare automată (în caz de 
neutilizare) 
Sursa de alimentare 1 × 6F22(9V) 
Dimensiuni: 179 × 88 × 39 mm 
Greutate: 380g (inclusiv baterie) 
Model referinta UT-58D sau echivalent. 

minim 12 

luni de la 

recepţie 

2.4 Valoarea estimativă a comenzii: 1336 lei (fără TVA) 
2.5 Termen de livrare: maxim 10 zile de la semnarea comenzii 
2.6 Sursa/Surse de finanţare: FB IEEI 
2.7 .Locaţia lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor: 
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, str.prof.dr.docent 
Dimitrie Mangeron nr.23, Iaşi, imobil ETH, Comp.Administrativ etj.2. 
3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului/comenzii de achizitie publică: 
      Achiziţie directă  
4. Informaţii detaliate şi complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea 

ofertei câştigătoare: Preţul cel mai scăzut 
Garantia de buna executie: minim 12 luni de la receptie  

5. Plata preţului contractului/comenzii  
Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în 
maxim 30 zile de la recepţie, în baza facturii fiscale, contractului de achiziţie şi a notei de 
recepţie. Preţul contractului/comenzii nu se actualizează. 
 

   Întocmit, 
   Adm.Cristina Popovici 


