
 
         

Nr. ETTI  576/28.10.2016 
 

Invitație de participare 
 

ACHIZITIE DIRECTA 
 

Prin prezenta invităm operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului 
de achizitie „ Achiziţie servicii de proiectare specializată pentru imobil A”. 
 
1. Informații generale 
1.1. Achizitor 
Denumirea: UNIVERSITATEA TEHNICĂ ,,GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI 
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 
Adresa: B-dul Carol I nr. 11A, imobil A, IAŞI – 700506 ROMANIA 
Tel: +40-232-270041; Fax: +40-232-217720 
e-mail: gcorban@etti.tuiasi.ro 
 
1.2 Termenul de postare a ofertelor în catalogul SEAP (data şi ora): după examinarea ofertelor. 
 
1.3 Depunere oferte 
Ofertele se transmit în format tiparit la registratuta TUIASI până la data de 01.11.2016, ora 10, în 
plic închis, sigilat cu menţiunea: UNIVERSITATEA TEHNICĂ ,,GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI 
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Achiziţie servicii de 
proiectare specializată pentru imobil A 
 
 
2. Obiectul contractului de achizitii 
2.1 Achiziţie servicii de proiectare specializată pentru imobil A, CPV 79930000-2 
 
2.2 Descrierea serviciilor care se doresc a fi achiziționate este precizată în caietul de sarcini 
publicat împreună cu această invitație de participare. 
 
2.3 Livrarea  
Livrarea va avea loc la adresa: Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia 
Informaţiei, B-dul Carol I nr. 11A, cam III.36, conform graficului de prestare a serviciilor ofertat. 
 
2.4 Durata contractului de achizitie: până la data efectuării plății de către beneficiar 
 
3. Informaţii detaliate şi complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei 
câştigătoare: 
Conform notei justificative de alegere criterii anexată. 
 
4.  Prezentarea ofertei 
4.1. Limba de redactare a ofertei:    Română 
4.2. Moneda în care este exprimat preţul contractului Lei 
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4.3. Perioada minimă de valabilitate a ofertei  30 de zile 
4.4. Oferta va fi prezentată conform structurii prezentate în caietul de sarcini 
          
5. Condiţii de plată 
Plata se va face în maxim 30 de zile de la data recepţiei numai în cont de trezorerie. 
Preţul contractului nu se actualizează. 
 
 
 
 
 

Administrator Sef, 
Dr.ing. Gina Corban 


