
1. Informaţii generale

1.1Achizitor
Denumirea: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din laşi

Direcţia Servicii Studenţeşti
Adresa: laşi, Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 67
Persoană de contact: ing. Monica Vlasov

Telefon: 0232278683 - int. 2436
Email: mvlasov@tuiasi.ro

1.2Publicarea invitaţiei de participare şi a documentelor anexate
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice

1.3Depunerea ofertelor

Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro până pe data de 28.02.2018
inclusiv, şi vor avea codurile CPV din caietul de sarcini publicat pe site-ul
universităţii www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice.
în catalogul SEAP se va introduce fiecare produs in parte cu extensia _DSS.
Ofertantul, cu care s-a iniţiat procedura de achiziţia directă pe SEAP, va transmite
oferta tehnico-economică detaliată la adresa de e-mail mvlasov@tuiasi.ro în termen
de maxim 3 zile de la iniţierea procedurii de achiziţie directă pe SEAP, sau, după
caz, ofertantul va transmite oferta tehnico-economică detaliată în termen de maxim
3 zile de la solicitarea autorităţii contractante.

1.4Modul de elaborare a ofertei
^ Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele din caietul de

sarcini. Dacă sunt împărţite pe loturi, ofertantul va trebui să facă ofertă pentru
toate produsele dintr-un lot. Nu vor fi luate în considerare ofertele din care
lipsesc repere solicitate prin caietul de sarcini.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
DIRECŢIA SERVICII STUDENŢEŞTI

r~\ invită operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru atribuirea contractului de
achiziţie publică „Sursă şi acumulator pentru sistemul de control acces de la cantina
studenţească - DSS".

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

UNIVERSITATEA TEHNICĂ
„GHEORGHE AACHI" DI

Nr.

Aprobat
Director D.S.S.

ing. Bogdan Budeanu



^ Documente de calificare
Licenţa de funcţionare eliberată de Inspectoratul General al Poliţiei Române,

valabilă la termenul limită al depunerii ofertelor, care să ateste dreptul ofertantului
de a desfăşura activităţi de proiectare, instalare, modificare sau întreţinere a
sistemelor de alarmare împotriva efracţiei sau a componentelor acestora, copie
"conform cu originalul" semnată şi ştampilată de reprezentantul legal.

Temeiul legal: Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare şi Normele metodologice de
aplicare a Legii nr. 333/2003.

Modalitatea de îndeplinire
a)prezentarea documentelor menţionate, in oricare din formele: original/copie
legalizata/copie lizibila "conform cu originalul" semnata si  stampilata de
reprezentantul legal;
b)documentele menţionate să dovedească o forma de înregistrare/atestare ori
apartenenţa. Documentele vor fi prezentate în traducere autorizata în limba
româna (semnătura si stampila traducătorului autorizat va fi pe fiecare pagina).

^ Propunerea tehnico-financiară
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta să
respecte în totalitate cerinţele prevăzute 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.

1.5Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei:Română
Moneda în care este exprimat preţul contractului:Lei
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:60 zile

1.6Termen  limită  pentru  solicitarea  clarificărilor  privind  invitaţia  de
participare/caietul de sarcini:

26.02.2018

2. Obiectul contractului

2.1Tip contract:

Lucrări ?;
Produse ;
Servicii  ?;

2.2Denumire contract:

Lot unic:  Sursă şi acumulator pentru sistemul de control acces de la cantina
studenţească - DSS



întocmit
ing. Monica Vlasov

2.4 Valoarea estimativă a contractului:
lei (fără T.V.A.)

2.5Termen de livrare/prestare/execuţie
3 zile (conform caietului de sarcini anexat)

2.6Sursa/Surse de finanţare:
Tarif cămin.

2.7Locaţia lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor:
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din laşi, DSS

3.Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică:
Achiziţie directă

4.Informaţii detaliate şi complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea
ofertei câştigătoare

Preţul cel mai scăzut

5.Garanţia de buna execuţie (în cazul contractelor de servicii de proiectare/lucrări)
Nu este 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, conform caietului de sarcini anexat. Preţul contractului nu se
actualizează.

7.Anunţ de atribuire
In urma finalizării achiziţiei directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina

proprie de internet www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunţ de atribuire în
termen de 15 zile de la data încheierii contractului.
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2.3 Descrierea contractului



a) Garanţia tehnică şi service-ul în garanţie:
Perioada de garanţie tehnică minimă, ce va fi precizată de ofertant, va fi cel puţin

egală cu cea prevăzută în caietul de sarcini.
Perioada de garanţie începe din momentul recepţiei, respectiv instalarea echipamentelor,

în perioada de garanţie toate piesele de schimb si intervenţiile autorizate vor fi gratuite.

Minim 1 an

Minim 1 an

6

Perioada de
garanţie

(dacă este
cazul)

Acumulatori 2 V/7A

-Sursa in comutaţie
-Tensiune ieşire: 13,8 VDC (reglabila

+15%/-5%);
-Curent maxim: 3,6 A;
-Protecţie la suprasarcina/scurtcircuit,
-Funcţie incarcare acumulator,
-Carcasa metalica de protecţie,
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Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi
prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza 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 prevăzute în caietul de sarcini şi termenele de livrare care
depăşesc 45 de zile atrag descalificarea ofertantului.

NOTĂ: Specificaţiile 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 menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU
au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor
produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de "sau echivalent".

Descrierea contractului

CAIET DE SARCINI

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI
DIRECŢIA SERVICII STUDENŢEŞTI
Nr.

UNIVERSITATEA TEHNICA
GHEORGHE ASACHI" DIN IA



întocmit
Ing. Monica Vlasov

Director - Direcţia Servicii Studenţeşti
In. Bodan B

Ofertantul va trebui să aibă un serviciu de reparaţii şi întreţinere eficient, rapid, care să
poată repara sau înlocui componentele defecte, sau cu performanţe slabe din produsele oferite de
către acesta. Transportul produsului defect, luat spre reparare, va fi asigurat gratuit de ofertant.

Ofertantul va pune la dispoziţia beneficiarului, nume, adrese şi numere de telefon
pentru service.

Ofertantul va asigura suport tehnic gratuit în funcţionarea normală a produselor pe toată
perioada de garanţie.

b)Condiţiile şi termenele de livrare şi durata contractului
Termenul de furnizare este de maxim 3 zile.
Durata contractului va fi de 1 lună şi va include:

b.1. termenul de furnizare - 3 zile.
b.2. termenul pentru recepţie şi plată - 30 zile.

Ofertantul trebuie să precizeze în ofertă termenul de livrare şi că este de acord cu
condiţiile stipulate mai jos.

Contractul se încheie la Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din laşi, Str.
Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 67, Corp T.

Produsele vor fi noi si sigilate si vor fi livrate la beneficiar ambalate în cutii
etichetate, pe care se va preciza codul configuraţiei din caietul de sarcini. Nu se acceptă
produse folosite sau resigilate. Sunt incluse instalarea şi verificarea.

Livrarea echipamentelor/componentelor de către furnizor nu va depăşi termenul de
livrare precizat mai sus. Oferta care conţine termene de livrare mai mari va fi considerată
neconformă.

c)Condiţiile şi termenele de recepţie:
Recepţia cantitativă se va efectua la sediul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi"

din laşi, DSS, în prezenţa reprezentanţilor ambelor părţi. Recepţia calitativă la beneficiar
se va face în termen de maxim 24 ore de la livrarea echipamentelor.

Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa şi, dacă este necesar, a respinge, nu
va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate sau testate de
furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora
la destinaţie.

d)Condiţiile şi termenele de plată:
Modalitatea de plată: după recepţia calitativă si cantitativă a produselor, pe bază de

factură fiscală în original si proces verbal de recepţie semnat de ambele părţi.
Termenul de plată: 30 zile de la recepţia finală.


