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Aprobat, 
Director Direcţia Servicii Studenţeşti 

Ing. Bogdan Budeanu 
 
 

Invitaţie de participare 
Achiziţie de diverse echipamente electrice 

 
Prin prezenta invităm operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru atribuirea 

contractului de furnizare diverse echipamente electrice. 
 

1. Informaţii generale 
 

1.1 Achizitor 
Denumirea:  
Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi 
Direcţia Servicii Studenţeşti. 
Adresa: Bl. Tudor Vladimirescu, campus studenţesc Tudor Vladimirescu, Direcţia Servicii 
Studenţeşti, 700311 
Localitatea: Iaşi, Tel/Fax: 0232/271288, 0232702439 

 
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 până pe data de 27.09.2017, inclusiv 
şi vor avea codul CPV din caietul de sarcini publicat pe site-ul universităţii 
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice. Ofertantul interesat va transmite oferta 
tehnico-economică detaliată încărcată în S.E.A.P. şi autorităţii contractante la adresa de 
e-mail anca.gania@tuiasi.ro până în data de 27.09.2017, pentru a putea fi iniţiată 
procedura de achiziţie directă pe S.E.A.P. 

 
1.4 Modul de elaborare a ofertei 

 Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toată cantitatea din caietul de sarcini.  
 Propunerea tehnico-financiară 

Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta să respecte 
în totalitate cerinţele prevazute în Caietul de sarcini şi să furnizeze toate informaţiile 
solicitate cu privire la preţ 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, după cum au fost acestea stabilite 
în caietul de sarcini. 

 Fişe tehnice / Mostre (dacă este cazul). 
 

1.4 Prezentarea ofertei 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI 

Strada Prof. Dr. Doc. D. Mangeron  nr. 67,  700050  Iaşi 
R O M Â N I A  

Tel: 40 232 271288     Fax: 40 232 271288 
URL: WWW.TUIASI.RO   

D I R E C Ţ I A  S E R V I C I I  S T U D E N Ţ E Ş T I  
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http://www.e-licitatie.ro/
http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice
mailto:anca.gania@tuiasi.ro


Limba de redactare a ofertei:                Română 
Moneda în care este exprimat preţul contractului:             Lei 
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:    30 zile 

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

sarcini: 
zz/ll/aaa, ora 25.09.2017, ora 12.00. 

  
2. Obiectul contractului: Furnizare echipamente electrice. 

 
2.1 Tip contract: 

Lucrări  ; 
Produse ; 
Servicii ; 
 

2.2 Denumire contract: Furnizare diverse echipamente electrice. 
 

2.3 Descrierea contractului 
 

Nr. crt. Cod CPV Denumire produs Cant. 
Valoarea 

estimata lei fara 
TVA 

Perioada de garantie (dacă 
este cazul) 

1 2 3 4 5 6 

1 39713430-6 
Aspirator uscat Karcher 

T10/1 3 2200 lei 

Trebuie să fie de minim 1 an de 
la fiecare receptie cantitativa si 
calitativa a produselor de către 

beneficiar 

2 39713430-6 
Aspirator uscat-umed 
Karcher NT35/1 Ap 1 

 

1500 lei 

Trebuie să fie de minim 1 an de 
la fiecare receptie cantitativa si 
calitativa a produselor de către 
beneficiar 

3 39721000-2 

Aragaz Electrolux 
EKC54552OX, 4 

Arzatoare vitroceramice, 
Cuptor electric, Grill, 50 

cm, Inox 

1 

 

2000 lei 

Trebuie să fie de minim 1 an de 
la fiecare receptie cantitativa si 
calitativa a produselor de către 
beneficiar 

4 39711130-9 
Frigider cu doua usi 

Arctic AND245+, Clasa 
A+ 

1 

 

1000 lei 

Trebuie să fie de minim 1 an de 
la fiecare receptie cantitativa si 
calitativa a produselor de către 
beneficiar 

5 39711362-4 

Cuptor cu microunde tip 
Samsung 

(MG23F301TAS) de 
putere 800 W 

1 

 

500 lei 

Trebuie să fie de minim 1 an de 
la fiecare receptie cantitativa si 
calitativa a produselor de către 
beneficiar 

6 39711310-5 
Cafetiera TEFAL Subito 3 
CM3608, 1.25l, 1000W, 

10 - 15 cesti, negru - inox   
2 

 

400 lei 

Trebuie să fie de minim 1 an de 
la fiecare receptie cantitativa si 
calitativa a produselor de către 
beneficiar 

7 39713210-8 Uscator rufe 1 

 

2000 lei 

Trebuie să fie de minim 1 an de 
la fiecare receptie cantitativa si 
calitativa a produselor de către 
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beneficiar 

8 42717000-5 Masa calcat 2 

 

500 lei 

Trebuie să fie de minim 1 an de 
la fiecare receptie cantitativa si 
calitativa a produselor de către 
beneficiar 

9 39713500-8 Fier de calcat 1 

 

400 lei 

Trebuie să fie de minim 1 an de 
la fiecare receptie cantitativa si 
calitativa a produselor de către 
beneficiar 

 
 
2.4. Termen de livrare/prestare/execuţie: livrare în maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea 
contractului de către ambele părţi în campusul studenţesc Tudor Vladimirescu Iasi.  
 
2.5. Sursa/Surse de finanţare: Tarif cămin 

 
 
2.6. Locul de livrare a produselor: Campusul studenţesc Tudor Vladimirescu din Iaşi, la 
fiecare cămin în parte. 
 
3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică: 
Achiziţie directă  
 
4. Informaţii detaliate şi complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei 

câştigătoare 
Preţul cel mai scăzut din catalogul S.E.A.P.  

 
5. Garanţia de bună execuţie: Nu est cazul. 

 
6. Plata preţului contractului  

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 nu se actualizează. 

 
7.  Anunţ de atribuire 

În urma finalizării achiziţiei directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de 
internet www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunţ de atribuireîntermen de 15 zile de 
la data încheieriicontractului. 
 
 
 

Întocmit, 
Ing. Anca Gania 
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CAIET DE SARCINI 

Sursa de finantare: subventie, tarif camin 
 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei 
şi constituie ansamblul cerinţelor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea 
tehnică. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Cerinţele impuse vor fi 
considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile 
Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică 
presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini, ofertarea de 
produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute în caietul de sarcini, atrage descalificarea 
ofertantului.  
NOTA : specificaţile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă 
de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt mentionate doar pentru 
identificarea cu usurinta a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor 
operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca având menţiunea de 
« sau echivalent ». 
Atenţie: accesul în Campus nu permite decât camion de max. 7-7,5 tone capacitate. 

 

Nr. crt. Cod CPV Denumire produs Cant. Specificaţii tehnice 

1 2 3 4 5 

1 39713430-6 
Aspirator uscat Karcher 

T10/1 3 

Aspirator uscat Karcher T10/1 
Debit de aer: 61 l/s 
Putere de absorbtie: 244 mbar 
Capacitate recipient : 10 l 
Putere: 1250 W 
Diametru nominal standard: 32 mm 
Lungimea cablului: 10 m 
Nivel zgomot: 62-63 dB/A 
Greutate: 6 kg 
Dimensiuni: 355 x 310 x 385 mm 
Dotare: Furtun de aspirare, 2.5 m,  
teava de aspirare, metal 2 x 0,5m, 
 Punga filtru, Pasla,  
Duza podea comutabila, 270 mm 
 Sistem clema pentru prelungirea furtunului. 
Prevazut cu sac textil. 

2 39713430-6 
Aspirator uscat-umed 
Karcher NT35/1 Ap 1 

Aspirator uscat - umed KARCHER NT 35/1 Ap 
Date tehnice 
Debit aer (l/s) 74 
Vacuum (mbar/kPa) 254 / 25,4 
Continut recipient (l) 35 
Capacitate maxima de consum (W) 1380 
Diametru nominal standard 35 
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 69 
Material recipient Plastic 
Frecventa (Hz) 50 - 60 
Tensiune (V) 220 - 240 
Greutate (kg) 12,5 
Dimensiuni (L x l x H) (mm) 520 x 380 x 
580 
Dotari 
Furtun de aspirare, 2.5 m 
teava de aspirare, metal 2 x 0,5m 
Punga filtru, Pasla- sac textil 
Duza pentru podea umeda si uscata, 300 mm 
Duza pentru rosturi 
Filtru de tip evantai, Hartie 
Curatare filtru, ApClean (curatare de filtru semi-
automata) 

3 39721000-2 Aragaz Electrolux 1 Aragaz electric tip Electrolux cu 4 Arzatoare 
vitroceramice, Cuptor electric, Grill, 50 cm 

4 
 



EKC54552OX, 4 
Arzatoare vitroceramice, 
Cuptor electric, Grill, 50 

cm, Inox 

 
(EKC54552OX) 
 

 

Aragazul  trebuie să aibă ușa de la cuptor 
demontabilă (poate fi scoasă ușor atât ușa cât și 
panourile din sticlă pentru o curățare ușoară), 
cuptorul să fie prevăzut cu cronometru (care va 
permite setarea duratei gătirii). În partea de jos a 
aragazului  va exista un  spațiu pentru 
depozitare.  Plita are o suprafață perfect plană, 
fără denivelări, pentru o curățare ușoară.  

Caracteristici Plită 
Alimentare plită Electric 
Număr arzătoare 4 
Aprindere electrică arzătoare Da 
Arzător mare 1 
Arzător normal 1 
Arzător economic 2 
Putere arzător mare 2 kW 
Putere arzător normal 1.7 kW 
Putere arzător economic 1.2 kW 
Indicator de caldura reziduala Da 

Descriere Cuptor 
Grill Da 
Timer Da 
Aprindere electrică cuptor Da 
Alimentare cuptor Electric 
Capacitate  57- 60 litri 
Termostat Da 
Iluminare cuptor Da 
Încălzire inferioară Da 
Încalzire superioară Da 
Curățare catalitică Da 

Funcții cuptor Program Dezghețare 
Ventilator 

Accesorii cu care este dotat aragazul 
Tava 3 tăvi emailate 

Gratar cuptor Da 
Sertar inferior pentru vase Da 

Accesorii Grilaje telescopice 

Caracteristici tehnice ale aragazului 
Dimensiuni (I x L x A) 85,8÷ 86 x 50 x 60 cm 

Greutate 42 kg 
Culoare Alb 

Alte caracteristici Geamuri detasabile 
Putere (W) 9.135  

Tensiune (V) 220-240 
Garantie Min. 12 luni 
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4 39711130-9 
Frigider cu doua usi 

Arctic AND245+, 228 litri 
 

1 

Frigider cu doua usi Arctic AND245+, 228 l, 
Clasa A+, H 145.8 cm, Alb 

 
Performanță și consum: 
Clasa energetica: A+ 
Consum (kWh / an): 229 
Capacitate congelare (kg / 24 h): 3.5 
Autonomie (h): 16 
 
Date tehnice: 
Volum brut (litri): 233 
Volum net racitor (litri): 179 
Volum net congelator (litri): 49 
Culoare: Alb 
Usi reversibile 
Numar compresoare: 1 
Dimensiuni (IxLxA, cm): 145.8x54x60 
 
Funcții și caracteristici: 
Termostat ajustabil 
Lumina interioara 
Garnitura antibacteriana 
Accesorii: 
Rafturi racitor ajustabile: 3 
Cutie legume si fructe 
Rafturi usa: 3 
Suport de oua 
Tavita pentru cuburi gheata 
Raft de sarma in congelator 
 

5 39711362-4 

Cuptor cu microunde  
Samsung 

(MG23F301TAS) de 
putere 800 W 

1 

Cuptorul cu microunde,  trebuie să aibă partea 
interioară din ceramică fină, care va fi ușor de 
curățat și nu se va zgâria sau decolora de-a 
lungul timpului.  Setarea Modului ECO va oferi 
cel mai scăzut consum de energie în standby, 
reducând semnificativ consumul, pentru a 
realiza economii la facturile de energie. 

6 
 



 

Tip Cuptor  Cu grill 
Capacitate netă  23 litri 
Dimensiuni:Exterior – 48.9 x 39.2 x 27.5,  
Cavitate – 33.0 x 32.4 x 21.1 
Putere 800 W 
Putere grill  11.000 W 
Panou de comandă Electronic 
Tip afișaj LED 
Ceas Da 
Deschiderea ușii Mâner 
Funcții  Decongelare rapidă, Reglare 
greutate/portii, Blocare de siguranta copii 
Culoare Argintie 
Garanție Min. 12 luni 
Greutate 13 kg 
 

6 39711310-5 
Cafetiera TEFAL Subito 3 
CM3608, 1.25l, 1000W, 

10 - 15 cesti, negru - inox   
2 

Cafetiera TEFAL Subito 3 CM3608, 1.25l, 
1000W, 10 - 15 cesti, negru - inox 

7 39713210-8 
Uscator rufe Beko 
DPY8405GXB2 1 

Uscator de rufe Beko DPY8405GXB2 

 
Condensare cu pompa de caldura, 8kg,  
Clasa A++ 
Caracteristici generale 
Tip uscator: Cu pompa de caldura 
Clasa eficienta energetica A++ 
Clasa eficienta condensare: A 
Capacitate de uscare (kg) 8 
Tip afisaj LED 
Numar programe de uscare 16 
Programe: Uscare pentru calcare [bumbac], 
Uscare pentru depozitare [bumbac], Uscare 
pentru depozitare Plus [bumbac], Uscare 
suplimentara [bumbac], Uscare pentru calcare 
[material sintetic], Uscare pentru depozitare 
[material sintetic], Delicate, Improspatare, 45', 
Functii si optiuni: 
Auto anti-sifonare, Avertizare acustica, Child 
lock, Amanare pornire 0-24:00, Anti-sifonare / 
Indicator sertar colector apa, Indicator curatare 
filtru 
Dimensiuni (L x A x I cm) 59.5 x 60.9 x 84.6 
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8 42717000-5 Masa de calcat perforata 2 

Mese de călcat cu prize, blat din planșă 
metalică perforat 
Blat din plansa metalica perforata  
Suprafata masa de calcat: Bumbac 
Lungime masa 125 cm 
Latime masa 42 cm 
Dimensiuni blat: 125 x 42 cm 
- Priza electrica 
- Vopsire in camp electrostatic cu tratament anti 
corosiv 

 

9 39713500-8 
Fier de calcat Tefal, 
2600W, 200g/min 1 

Fier de calcat Tefal, 2600 W, 200g/min 
Talpa Durilium AirGlide Autoclean 
2600 W pentru incalzire rapida 
Abur variabil de pana la 50 g/min 
Jet de abur puternic de pana la 200 g/min 
Colector anticalcar detasabil 
Sistem antipicurare 
Capacitate rezervor (ml) 300 
Sistem depozitare cablu curent Da 
Functii: Reglarea aburului si a temperaturii, 
Difuzie continua a aburului, Declansator 
ergonomic de abur 
Lungime cablu de alimentare (m) 2 

 
 
 

Pe S.E.A.P. va fi postat fiecare produs in parte astfel: 
 
Aspirator uscat Karcher T10/1 
CPV: 39713430-6 
Descriere: toate caracteristicile care se pot lua în considerare. 
Preţ catalog: preţ produs fără TVA. 
 
Aspirator uscat umed Karcher NT35 
CPV: 39713430-6 
Descriere: toate caracteristicile care se pot lua în considerare. 
Preţ catalog: preţ produs fără TVA. 
 
Aragaz Electrolux EKC54552OX 
CPV: 39721000-2 
Descriere: toate caracteristicile care se pot lua în considerare. 
Preţ catalog: preţ produs fără TVA. 
 
Frigider cu doua usi Arctic AND245+ 
CPV: 39711130-9 
Descriere: toate caracteristicile care se pot lua în considerare. 
Preţ catalog: preţ produs fără TVA. 
 
Cuptor cu microunde  Samsung MG23F301TAS 
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CPV: 39711362-4 
Descriere: toate caracteristicile care se pot lua în considerare. 
Preţ catalog: preţ produs fără TVA. 
 
Cafetiera TEFAL Subito 3 CM3608, 1.25l, 1000W  
CPV: 39711310-5 
Descriere: toate caracteristicile care se pot lua în considerare. 
Preţ catalog: preţ produs fără TVA. 
 
Uscator rufe Beko DPY8405GXB2 
CPV: 39713210-8 
Descriere: toate caracteristicile care se pot lua în considerare. 
Preţ catalog: preţ produs fără TVA. 
 
Masa de calcat perforata 
CPV: 42717000-5 
Descriere: toate caracteristicile care se pot lua în considerare. 
Preţ catalog: preţ produs fără TVA. 
 
Fier de calcat Tefal, 2600W, 200g/min 
CPV: 39713500-8 
Descriere: toate caracteristicile care se pot lua în considerare. 
Preţ catalog: preţ produs fără TVA. 
 
 

Operatorii economici interesați să depună ofertă vor posta în catalogul SEAP un produs (sau mai 
multe) folosind codul CPV și numele produsului indicat anterior, respectiv își vor stabili prețul, o 
descriere succintă și alte elemente necesare, până în data de 27.09.2017, inclusiv. 

Operatori economici care vor depune ofertă în catalogul SEAP, nu au voie să modifice componente 
ale ofertei după data stabilită. În caz contrar oferta va fi considerata inacceptabilă. 

Preţul va include toate cheltuielile de transport la beneficiar, predare-primire, încărcare-descărcare.  
Durata contractului: o lună de la semnarea contractului. Preţul va rămâne nemodificat pe toată 

perioada de derulare a contractului/comenzii. 
Termen de livrare: 7 zile de la semnarea contractului/comenzii de catre ambele parti. 
Produsele la livrare trebuie să fie însoţite de declaraţie de conformitate. 
Nu se acceptă livrare prin curierat. 
Ofertantul va specifica în mod obligatoriu termenul de livrare şi termenul de garanţie. 
Referitor la termenul de livrare: operatorul economic trebuie să menţioneze clar termenul de livrare şi 

termenul de garanţie oferit produselor.  
Ofertele care nu respectă termenele de livrare, termenele de garanţie menţionate în invitaţia de 

participare vor fi considerate neconforme. 
 
 

Întocmit, 
Ing. Anca Gania 
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