
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nr. 434 /20.09.2017 

Aprobat  
DECAN 

Prof.dr.ing.Daniela Tarniceriu 

 

 

In SEAP se va publica pachetul de produse cu denumirea: Carnete de student 

personalizate - ETTI 

Cod CPV 22456000-1 

 

 

INVITA IE DE PARTICIPARE 
 

FACULTATEA DE ELECTRONIC , TELECOMUNICA II I TEHNOLOGIA INFORMA IEI 
invit  operatorii economici interesa i s  depun   pentru atribuirea contractului de achizi ie 
public  “Carnete de student personalizate”. 

 

1. Informa ii generale 

 

1.1 Achizitor 

Denumirea: Universitatea Tehnic  ”Gheorghe Asachi” din Ia i 
Facultatea Electronic , Telecomunica ii i Tehnologia Informa iei 
Adresa: Iasi, Bulevardul Carol I, nr 11A 
Responsabil achizi ie: Constantin Turcanu 

Telefon: 0232701691 Fax: 0232-217720 
Email: cturcanu@etti.tuiasi.ro 
 

1.2 Publicarea invita iei de participare i a documentelor anexate 
  www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice 

 
1.3 Depunerea ofertelor  

Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro pân  pe data de 25.09.2017 ora 
12:00 i va avea codul CPV din caietul de sarcini publicat pe site-ul universit ii 
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice. De asemenea, se va transmite oferta 
si prin email sau fax, pân  la data i ora precizate mai sus. 
  

 
1.4 Modul de elaborare a ofertei 

 Ofertantul trebuie s  elaboreze oferta pentru toate produsele/serviciile/lucr rile 
din caietul de sarcini. Dac  sunt împ r ite pe loturi, ofertantul va trebui s  fac  
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ofert  pentru toate produsele dintr-un lot. Nu vor fi luate în considerare ofertele 
din care lipsesc repere solicitate prin caietul de sarcini. 

 Propunerea tehnico-financiar  
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiar  astfel încât aceasta sa 
respecte în totalitate cerin ele prevazute în Caietul de sarcini si sa furnizeze 
toate informatiile solicitate cu privire la pre  precum şi la alte condi ii financiare şi 
comerciale legate de obiectul contractului de achizi ie public . Oferta depus  
trebuie s  îndeplineasc  în totalitate specificaţiile tehnice minime obligatorii, 
dupa cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini. 

 Fi e tehnice / Mostre (dac  este cazul). 
   

1.4  Prezentarea ofertei 

Limba de redactare a ofertei:                Român  
Moneda în care este exprimat pre ul contractului:             Lei 
Perioada minim  de valabilitate a ofertei:    15 zile 

  
1.5  Termen limit  pentru solicitarea clarific rilor privind invita ia de 

participare/caietul de sarcini: 
22.09.2017 ora 14  

 
  

2. Obiectul contractului 

 

2.1 Tip contract: 

Lucr ri  ☐ 

Produse x 

Servicii ☐ 
 

2.2 Denumire contract:  

Lot 1: Carnete de student personalizate 

 
2.3 Descrierea contractului 

Nr. 

Crt. 

Nr. 

lot 
Cod CPV 

Denumire 

produs/serviciu/lucrare 
Cant. Specificatii tehnice 

0 1 2 3 4 5 

1 Lot 1 22456000-1 Carnete de student 
personalizate 

1  Vezi caiet sarcini 

 
2.4 Valoarea estimativ  a contractului: 
 1000 lei (f r  T.V.A.)  
 
2.5 Termen de livrare/prestare/execu ie 

 5 zile de la data primirii comenzii 
 
2.6 Sursa/Surse de finan are: 
Finantare de baza 
  

2.7 Loca ia lucr rilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor: 

La facultatea ETTI, bulevardul Carol I, nr 11A, (Copou), Iasi, 
 



 
3. Procedura aplicat  pentru atribuirea contractului de achizitie public : 
Achizi ie direct   
 
 
4. Informa ii detaliate i complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea 

ofertei câ tig toare 
Pre ul cel mai sc zut  
 

5. Garantia de buna executie (în cazul contractelor de servicii de proiectare/lucr ri) 
Nu este cazul 
 

6. Plata pre ului contractului/comenzii  
Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de c tre operatorul economic, în 
maxim 30 zile de la recep ie, în baza facturii fiscale, comenzii i a notei de recep ie. 
Pre ul contractului nu se actualizeaz .  

 
7.  Anun  de atribuire 

În urma finaliz rii achizi iei directe, autoritatea contractant  va publica, pe pagina 
proprie de internet www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anun  de atribuire în 
termen de 15 zile de la data încheierii contractului. 
 

Întocmit 
Constantin Turcanu 

 
  

http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice


 
Universitatea Tehnic  “Gheorghe Asachi“ Iaşi  

  Facultatea Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Infomatiei 
 

      

  

CAIET DE SARCINI 
  

  
pentru achizitie Carnete de student personalizate 

 
 

 

Nr. 

Crt. 

Nr. 

lot 
Cod CPV 

Denumire 

produs/serviciu/

lucrare 

Cant. Detaliere serviciu de revizie 

0 1 2 3 4 5 

1 Lot 1 22456000-1 

Carnete de 
student 

personalizate cu 
datele facultatii 

570 

Carnete de student personalizate 
avand urmatoarele caracteristici: 

 24 file/48 pagini + coperti 
 Paginile interioare din hartie 

70g/mp 
 Copertile din carton lucios de 

250g/mp 
 Tiparite intr-o singura culoare 

– negru 
 Dimensiuni 70x105 mm 

Sistem de legare file - 2 capse 

 
 

  
Termenul de realizare a serviciului: 5 zile de la data primirii comenzii. 
 
Recep ia produselor se va realiza la adresa beneficiarului. 
 
 
 

Întocmit 
Constantin Turcanu 
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