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Nr. înregistrare 5622/23.03.2017 
Aprobat 
Decan, 

Conf.dr.ing. Mariana Ursache 
 
 
 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
 
 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași - Facultatea de Textile Pielărie și 
Management Industrial invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea 
contractelor de achiziție publică „Birotica si papetarie aferente Proiect PF34/SBS”. 

 
1. Informații generale 

 
1.1 Achizitor 

Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași 
Facultatea de Textile Pielărie și Management Industrial 
Adresa: Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 29, Iași 
Responsabil achiziție: Ing. Dumitru Mihăescu 

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 pe site-ul www.e-licitatie.ro până pe data de 27.03.2017 
ora 0900 și vor avea codul CPV 30197621-5. 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 1 zi de la inițierea procedurii de achiziție 
directă pe seap. 

 
1.4 Modul de elaborare a ofertei 

 Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru tot lotul, respectiv pentru toate pozitiile din 
caietul de sarcini.  

 Propunerea tehnico-financiară 
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta sa respecte în 
totalitate cerințele prevazute în Caietul de sarcini 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. Oferta depusă trebuie să 
îndeplinească în totalitate specificaţiile tehnice minime obligatorii, dupa cum au fost 
acestea stabilite în caietul de sarcini. Ofertantul va specifica în mod obligatoriu 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:    30.03.2017 

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

sarcini: 
24/03/2017, ora: 1100  

 
2. Obiectul contractului 

 

2.1 Tip contract: 

Lucrări  ☐; 
Produse ; 

Servicii ☐; 
 

2.2 Denumire contract:  
Birotica si papetarie aferente Proiect PF34/SBS. 
 

2.3 Descrierea contractului 

Nr. 
Crt. 

Nr. 
lot 

Cod CPV Denumire produs Cant Specificații tehnice 

Valoarea 
estimativă a 
contractului 

Lei fara TVA 
0 1 2 3 4 5 6 

1 Lot 1 30197621-5 
Birotica si papetarie proiect 
PF34/SBS

1 
Conform caietului de 

sarcini 
2861,00 

 
2.4 Termen de livrare: 
Maxim 1 zi de la semnarea contractului. 
 
2.5 Sursa de finanțare: 
Proiect PF34/SBS/Skills for a better and safer life - SBS, finantare Swiss-Romanian Cooperation 
Programme 
  
2.6 Locul de livrare a produselor: 
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași – Facultatea de Textile Pielărie și Management 
Industrial, Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 29, Corp TEX2. 
 
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 
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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. 
 
 
 
 
 

Manager proiect PF34/SBS 
 

Conf.dr.ing. Irina Ionescu 

Administrator șef FTPMI, 
 

Ing. Dumitru Mihăescu 
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CAIET DE SARCINI 
 

Birotica si papetarie aferente Proiect PF34/SBS 

 
 

Lot Cod CPV Produs - Specificații tehnice minimale U.M. Cantitate 

Lot1 30197621-5 

Birotica si papetarie proiect PF34/SBS.  
Setul conține: 
- carton color, format A4, lucios, 250 gr/mp, 150 coli/top, culori: 
crem, mov, maro, negru, turcoaz, verde – 6 topuri 
- hartie flipchart, 50 coli/top, 65*100cm, hartie alba liniata fin 
de 80gr/mp cu microperforatii si 5 gauri, fata caroiata si verso 
velina – 30 topuri 
- hartie copiator A4, Maestro Extra, clasa A, 80,00gr/mp, 
grosime: 106mic, >100% grad de alb, 3,8% umiditate, 90,00% 
opacitate de tiparire, 13,4% cenusa, 500 coli/top – 50 topuri 
- cartus toner CRG-718B black, OEM, 3400pagini – 1 bucata 
- separatoare carton pentru dosare, 105*240mm, fabricate din 
carton, se pot pozitiona atat pe verticala, cat si pe orizontala, 
prevazute cu 4 gauri la distanta de 80mm, culori asortate, 
100buc/top – 5 topuri 
- separatoare plastic pentru dosare, numeric 1-65, format A4, 
din polipropilena (PP) gri de 120mic, cu 11 perforatii pe partea 
stanga pentru indosariere – 2 seturi 
- DVD+R Verbatim in carcasa, capacitate 4,7Gb – 50 bucati 

- evidentiator superfluorescent, 8 culori/set, culori: galben, 
portocaliu, rosu, roz, violet, albastru, verde – 1 set 
- index adeziv sageata din plastic transparent color, 45*12mm, 
8*25 buc/set, 8 culori neon – 5 seturi

set 1 

 
 
 

 

 

Întocmit, 

Conf.dr.ing. Irina Ionescu 

 
 


